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 4235/4236الجامعية: السنة 

رة ـــــــــــارة الحـــــــاقيت منطقت التجــــــــــــــاتف

تأثيـــــــــــــــرها على و العربيت الكبرى )الغافتا(

التجـــــــــــــــــــارة العربيــــــــــــــــــــــــت 

 ـــــتـــــــــــــــالبينيـــــــ

 



داءــــــــــــــــــــــــاإله  

 

 
ىل  :أ ىدي ىذا امؼمل املتواضع ا   

أ حب وأ غز امناس...أ يم   

 ...ثغمده هللا برمحتو وانذلين اكانروح وادلي امطاىرة

 مشوار دراس يتطوال منذ والديت و منارة يل 

 خويت وأ خوايت مطدر قويت أ  

 ػزتازيالك أ فراد ػائليت مطدر 

 حفظيم هللا ورػامه.زوجيت و أ بنايئ قرة غيين 
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 وتقدير  رــــــــــــشك   

 

 

 وأ ػاهنا حنمد هللا غز وجل اذلي وفقنا يف لك يشء

جناز ىذا امؼمل امل   تواضع اذلي يؼترب مثرة س نوات ػديدة منػىل ا 

ضىل   وامطالة وامسالم ػىل أ رشف املرسلني س يدان محمد، املشوار ادلرايس

 هللا ػليو و سمل.

ىل حرتامجبزيل امشكر وامتقدير والاهتقدم   :ا 

وخنص، متام ىذه املذكرةاػىل لك من ساػدان من قريب أ و بؼيد   

أ ساثذة املاجس تري، ختطص ماجنمنت و جتارة دومية ابذلكر:  

ثراء ىذه امرساةل اػىل ثفضليم قبول مناقشة و ال ساثذة أ غضاء جلنة املناقشة 

مبس تغامن.لك أ ساثذة جامؼة غبد امحليد بن ابديس  . 

 لك موظفي مكتبة جامؼة غبد امحليد بن ابديس.

 

 
IV 



 

 

 



 صـــــــــــــــــــــــــــــلخــالم

يعترب التكامل والتعاون االقتصادي العريب من أهم القضايا اليت تواجه العمل العريب املشرتك، وذلك ملواجهة       
البينية  التحديات الدولية الناجتة عن اثار العوملة واتفاقية منظمة التجارة العاملية، لذا برزت أمهية التجارة العربية 

كمدخل للتكامل االقتصادي العريب لدفع مسريته حنو األمام بتشجيع التبادل التجاري بني الدول العربية واحلفاظ 
 على مصاحلها أمام التكتالت االقتصادية الدولية.

الصناعات  ن التجارة العربية البينية تعد متواضعة وحمدودة مقارنة بالتجارة األوروبية أو غريها نظرا لتشابهإ      
 وال تتكامل. لذا جيب على الدول العربية انتاج سلع تنافسية.  تتنافس فيما بينها يالعربية اىل حد بعيد .فه

 ،لقد سامهت التطورات االقتصادية الدولية املتسارعة يف حرص الدول العربية على انشاء تكتل اقتصادي عريب
سواء يف جمال  جيابية، واالستفادة مما تتيحه  من فرص،تستطيع من خالله التعامل مع تلك التطورات بصورة ا

 التجارة أو يف جمال االستثمار.
ويف ضوء ذلك   جتلت أمهية  انشاء منطقة جتارة حرة عربية كربى  كنتيجة لتحرير التبادل التجاري  العريب       

التجارة العربية البينية ؟وما مصري املنطقة  ثر تطبيق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى علىأالبيين .فما هو 
 يف ظل التحديات االقتصادية االقليمية؟

 كلمات مفتاحية
منطقة جتارة حرة عربية   -التنافسية -التكامل االقتصادي العريب -التجارة العربية البينية -منظمة التجارة العاملية

 كربى . 
Résumé du Mémoire : 

L’intégration et la coopération économiques interarabe représentent l’un des grands 

enjeux que doit affronter l’action arabe commune, dans le but de répondre aux défis 

mondiaux, résultant des effets de la mondialisation et de l’accord de l’Organisation 

Mondiale du Commerce. A cet effet, il parait judicieux de promouvoir un commerce 

interarabe, comme ébauche  d’une complémentarité économique arabe, incitant à un 

échange commercial entre ces pays ; à même de préserver leurs intérêts devant les 

conglomérats économiques internationaux. 

Le commerce interarabe semble modeste et limité, comparativement au commerce 

européen ou autres, vu la similitude des industries arabes, car elles se concurrencent au lieu 

de se compléter, d’où la nécessité des pays arabes de fabriquer des produits compétitifs. 

Les évolutions économiques mondiales, sans cesse accélérées, contribuent et incitent  

V 



les pays arabes à créer un conglomérat économique arabe afin de faire face à ces 

mutations, d’une manière positive et tirer profit des opportunités offertes, soit dans le 

domaine du commerce, ou au niveau de l’investissement. 

A la lumière de ce qui précède, il parait évident l’importance de la création d’une 

grande zone arabe de libre-échange (GAFTA) comme résultat de la libéralisation d’un échange 

interarabe en commerce. Quel est donc, l’effet de l’application de l’accord de la grande zone 

arabe de libre-échange (GAFTA) sur le commerce interarabe ? Quel est l’avenir de la zone à la 

lumière des défis économiques régionaux ? 

Mots-clés : Organisation Mondiale du Commerce, commerce interarabe, intégration 

économique arabe, compétitivité, grande zone arabe de libre-échange (GAFTA) 

Abstract : 

    The Arab Integration and Co-operate is treding on of the most important issues facing the 

joint Arab action and to face international challenges resulting from the effect of globalization 

and the W.T.O. 

    Agreement for this reason, the Arab trade is emerged as an entry point for Arab economic 

integration to push his career forward promoting trade exchange between the different Arab 

countries and the preservation of its interests in front of the international economic blocs. 

    The inter arab trade is modest and limited when compared to European trade on others for 

the similarity to Arab industries in a further way, so it is the competitive in between. 

    So the Arab countries should produce different competitive product. 

    I have contributed to international economic development while accerelating to create an 

Arabic economic  bloc, through it the Arab countries can deal with the various positive of 

development and making use of the opportunities offered, wether in trade or in the field of 

investment.   

    In light of this demonstrated, the Importance of establishment of a free trade Area as a 

result of a major Arab liberalization of Inter-Arab trade. 

  What the impact of the Application of the Arab free trade zone on the major inter-Arab 

trade? And what the fate of the region in light of the Economic challenges of the regional? 

Key-word: 

W.T.O-   inter Arab trade- the integration of Arab economy- competitiveness- the huge Arab 

free  trade zone. 
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 جلأتكتالت اقتصادية من  شناا إلمعظم الدول  دفعلقد سامهت التطورات االقتصادية الدولية ادلتسارعة يف     
 وشنظرا للدور اذلام الذي ،يمام ادلنافسة االقتصادية النامجة عن تصاعد موجة العودلة والتحرير االقتصادأالصمود 

 سواقألا لكثري من دول العامل خاصة يف ضو  سياسات حترير التجارة اخلارجية يف التنمية االقتصاديةتلعبو 
 ،مثلها مثل بقية دول العاملالعادلية كجز  من ادلنظومة االقتصادية البلدان العربية  ن إف ،واالشنفتاح التجاري الدويل

 االستفادة منو  اقليمية ودولية دلسايرة ىذه التطورات ،تفاقيات جتارية ثنائيةاعدة ىل إاشنضمت  منذ اخلمسينات و 
 اخلدماتو لتسهيل حركة اشنسياب السلع  حترير التجارة العربية البينيةىو اذلدف منها ، وجتنب سلبياهتا جيابياهتاا

 لة جرا  التخصيص اجليد للمواردسعار معقو أقل التكاليف وبأمما يعمل على توفريىا ب ،ما بني الدول العربية
 عريب قامة تعاون اقتصاديإىل إورفع كفا ة االشنتاج هبا وىذا كلو يؤدي  ،ية لكل بلد عريبباستغالل ادليزة النسو 

 وادلنافسة  ويف شنفس الوقت جيعلها قادرة على الصمود، ماًتك يعمل على حتقيق تنمية اقتصاديات البلدان العربية
 ق العادلية.سوااأل االشندماج يفو 

ىل اخلارج لكسب إوتصدير الفائض من االشنتاج  ،ىل حتقيق االكتفا  الذايتإن تطور االشنتاج كما وشنوعا يؤدي إ    
ن توفري أومن مث تنمية التجارة العربية البينية اليت اشنطلقت من االفًتاض النظري الذي ينص على  ،الصعبة العملة

تتمثل يف تاجيع  ،ىل حتقيق مكاسب ماًتكة للبلدان العربيةإالعربية يؤدي مام ادلنتجات أالسوق العربية الواسعة 
القدرات  ىل حتسنيإدي ؤ يوىذا قامة مااريع كبرية إعية غري ادلستغلة مما يسمح ذلا ياستغالل الثروات وادلوارد الطب

 .التجاري بني ىذه البلدان التبادل حترير  مامأزالة العقبات اليت تقف إويساعد على  ،التنافسية للمنتجات العربية
تفاقية تسهيل التبادل ا"وىي  3591تفاقية تكامل اقتصادي عريب سنة اأول برمت الدول العربية ألقد     

سنة "السوق العربية ادلاًتكة "مث تالىا قرار اشناا   ،"التجاري وتنظيم جتارة الًتاشنزيت بني دول اجلامعة العربية
 عوقات اليت كاشنت تع ر عن حالة الدول العربية حديثة االستقالل.الذي واجهتو الكثري من ادل 3561

 البينيةتباع سياسات مجركية ومحائية معوقة للتجارة إو  ،ومع اختالف السياسات االقتصادية للبلدان العربية    

قامة مناطق إ دلتمثل يفاجتاه احلايل اال ، برزالتكامل االقتصادي العريب وحترير التجارة العربية البينيةحتقيق حتول دون 
من خالذلا زيادة االشنفتاح االقتصادي  دوات االقتصاد احلر اليت يتمأحرة للتبادل التجاري اليت تعت ر واحدة من 

 موال وحترير التجارة من الرسوم اجلمركية.حركة التجارة واشنتقال رؤوس األ وتنايط
 تفاقية  "منطقةسس الأالذي   0891مؤدتر عمان سنة ىل غاية إبقي العمل العريب ادلاًتك يراوح مكاشنو  لقد    
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عادة احيا  إعلن عن أحيث  0881واليت بقيت معطلة حىت سنة  (-GAFTA")الغافتاالتجارة احلرة العربية الك رى 
ة تفاقيواورويب حتاد األسيس جاد للعمل العريب ادلاًتك يف ظل التكتالت االقتصادية العادلية كاالأتفاقية والبد  بتاال

صبحت ختضع أخرية اليت ىذه األ (.-O.M.C )م.ت.عمتوسطية ومنظمة التجارة العادلية-وروالاراكة األ
 ىل زيادة شدة ادلنافسة بني الدول .إدى ألقواعدىا حركة التجارة العادلية مما 

 إشكالية البحث
الك رى، مث حتديد ية البحث إىل الوقوف على مؤشرات الواقع اخلاص مبنطقة التجارة احلرة العربيهدف     

ادلعوقات اليت واجهتها خالل سنوات عملها، مع استاراف اآلفاق ادلستقبلية اليت من شأهنا تفعيل ىذه ادلنطقة 
 واالرتقا  بدورىا يف تنمية التجارة العربية البينية، وعليو مت طرح االشكالية التالية:

كيف و العربية الك رى على حجم التجارة العربية البينية؟  قامة منطقة التجارة احلرةإتفاقية اثر تطبيق أما ىو    
 قليمية والعادلية ؟قتصادية اإليف ظل التحديات االادلنطقة يكون مستقبل 

 األسئمة الفرعية 
مت طرح التساؤالت شكالية اإل واالجابة على ىذه ،حاطة بكل جواشنب موضوع البحثوحىت  شنتمكن من اإل    

 التالية:
  للغافتا؟ال رشنامج التنفيذي  ىم مالمحأماىي 
  ؟و ماىي شروط جناحها؟ الغافتاقامة إماىي معوقات 
 م.ت.ع "و الغافتا مدى التطابق بني ما"-O.M.C-؟ 

 فرضيات البحث  
 فقد مت صياغة الفرضيات التالية : ،سئلة الفرعيةشنطالقا من االشكالية العامة للبحث واألا    
  م.ت.ع "حكام أحتياجات الدول العربية ومع او وضاع أوضع برشنامج تنفيذي ينسجم مع"-O.M.C-    

    شناا  وتضمن ال رشنامج خطة عمل وبرشنامج زمين إل ،عضا  بادلنظمةخيل بالتزامات الدول العربية األ ال حبيث    
  ادلنطقة.    
  ية الك رى خرى سياسية وتنفيذية تؤثر على فرص جناح منطقة التجارة احلرة العربأىناك عقبات موضوعية و 
 وسع.أفاق آ ىلإشنطالقها او       
  الغافتا"وجو تناقض بني أوجو توافق و أىناك" " GAFTA"   م.ت.ع "و"-O.M.C-  خاصة يف     
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 قل منو.معاملة الدول األ     
  همية الدراسةأ

 شنتيجة  ،دول العامل بقية ن حجم التجارة العربية البينية ضئيل مقارشنة مع جتارهتا معأمن ادلعلوم لدى اجلميع     
 مهية التجارة البينية بني الدول وشنظرا أل ،وتاابو ادلااريع االستثمارية القائمة فيهالضعف البنية االقتصادية العربية 

 مهية التجارة أيت ىذه الدراسة لتسليط الضو  على أت ،العربية يف تعزيز وتقوية العمل االقتصادي العريب ادلاًتك
 هنا العمل على تاجيع التبادل التجاري العريبأدتهيدا لدراسة السياسات اليت من ش ،دلؤثرة فيهااالعربية والعوامل 

 ،جل تاجيع التبادل التجاري بني الدول العربيةأمن  "للغافتا"ال رشنامج التنفيذي يف ظل البد  بتطبيق البيين  

صبح ال رلال أتفاقيات التجارية الثنائية االن أخاصة و  ،مام التكتالت االقتصادية الدوليةأواحلفاظ على مصاحلها  
                    .عضا  ادلنظمة العادلية للتجارةأعلى بقية دول  ،والبد من تعميم ما تتيحو من مميزات جتارية ،ذلا

  أهداف الدراسة

 ىل :إىذه الدراسة دف من خالل هن
  ؛وتعزيز العمل االقتصادي العريب ادلاًتك مهيتها يف تفعيلأالتعرف على واقع التجارة العربية البينية و  
  اظهار ادلعوقات والتحديات اليت تواجو التجارة العربية البينية اليت تعرقل حتقيق الوحدة االقتصادية العربية

 ؛صبحت ضرورية يف ظل التحديات االقليمية والعادليةأاليت 
 وىل أىو ادلدخل الواقعي لالشنطالق يف  "الغافتا"ن حترير وتنمية التجارة العربية البينية  كنتيجة لتطبيق إ

 ادلاًتك. مراحل العمل االقتصادي العريب

 الغافتام.ت.ح.ع.ك "ن اشناا  إ" "GAFTA"  جا  مواكبا ومنسجما مع متطلبات النظام التجاري 
 بغية  قامة تكتلها االقليمي اخلاص هباإمما يسمح للدول العربية  --O.M.C"م.ت.ع "ظل  الدويل اجلديد يف

ا منها ي  أن تصبح أسواق من دون لأل ادلخاطر احملتملة شنتيجة التحرير العادليمام أمحاية مصاحلها االقتصادية الوطنية 
 O.M.C"م.ت.ع "عضا  يف طار ىذا التكتل على باقي الدول األإملزمة بتعميم مزايا حترير جتارهتا البينية يف 

 .كثر رعاية""الدولة األ مبوجب مبدأ
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 افع اختيار الموضوع دو 

 )الاخصية( وادلوضوعية التالية : ةعتبارات الذاتيشنطالقا من االاختيارشنا ذلذا ادلوضوع القد جا      
  ادليول الاخصي للتطرق دلثل ىذه ادلواضيع ادلرتبطة بتخصص التجارة اخلارجية وىي مواضيع علمية حديثة

  ؛قتصادي الذي يعرف حتوالت متالحقةاجملال اال يف
  وىذا  ،بينها قتصادي العريب ادلاًتك عن طريق حترير التجارة فيماىل تفعيل العمل االإحاجة الدول العربية

       ؛ورويبحتاد األما حدث بني دول اال
 ومعرفة الطموحات التكاملية  ،قليمي والدويلحتليل حاضر ومستقبل العمل العريب ادلاًتك يف سياقو اإل  

   ."GAFTA " "لغافتاا" ادلرجوة من ماروع    

  حدود الدراسة
تفاقية التجارة احلرة العربية الك رى  امهية حترير التجارة العربية البينية يف ظل تطبيق أسنركز يف ىذه الدراسة على     

 العادلية.و قليمية قتصادية اإلقتصادي العريب ادلاًتك دلواجهة التحديات االكسبيل لتطوير العمل اال
حىت شنتمكن من معرفة  ةسن (04وىي فًتة مدهتا ) 1100 ىلإ0889سة على الفًتة الزمنية من اتقتصر الدر     

على حجم التجارة  خالل ىذه الفًتة صالحات اليت قامت هبا الدول العربيةوكذلك اإل " GAFTA " "الغافتا"ثرأ
ة بالكامل على السلع ذات ادلناأ العريب زالة الرسوم اجلمركيإعضا  يف ادلنطقة بقيام الدول األ :مههاأو  ،البينيةالعربية 

الدول اليت مل  ستثنا  تلكاما بالنسبة للحدود اجلغرافية فالدراسة دتس معظم الدول العربية بأ .5009عام   منذ
 حصائيات.إتتوفر عنها 

 المنهج المتبع 
 ستقرائي من ادلنهج االشننا سنتبع يف دراستنا ىذه كالإبنا  على التساؤالت والفرضيات اليت دتت صياغتها ف    

ىم وىل ادلتمثلة يف الدراسة التارخيية سندرس ملخص ألألداتو اأستقرائي من خالل فادلنهج اال ،ستنباطيالادلنهج او  
حصائية لتحليل تطور داتو الثاشنية ادلتمثلة يف الدراسة اإلأومستعينني ب ،النظريات ادلفسرة للتبادل التجاري الدويل

  ."الغافتا"لعربية عموما والتجارة العربية البينية بصورة خاصة يف ظل التجارة اخلارجية ا
مهية تاجيع وتعزيز التجارة العربية البينية وعالقة ذلك أظهار مدى إستنباطي فسنستخدمو يف االما ادلنهج أ    

 قتصادي العريب ادلاًتك.بتفعيل العمل اال
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 أقسام البحث 
 :حيث شنتطرق يف  ،ثالثة فصول سوف تتم معاجلة ىذا البحث وفق    

 .التجارة العربية البينية كمدخل للتكامل االقتصادي العريب ىلإول فصلو األ
 .فاقاقع واآلو الما الفصل الثاين فخصصناه لدراسة التجارة العربية البينية أ

 .الك رىالتجارة العربية البينية يف ظل منطقة التبادل احلر العربية والفصل الثالث خصصناه لدراسة 

 صعوبات الدراسة
 يف إجناز حبثنا ىذا عدة صعوبات  شنذكر منها:لقد واجهتنا     

  ؛بصورة خاصةالغافتا شنقص ادلراجع اليت تتناول  ادلناطق احلرة عموما و 
 مما أعاق الدراسة وسبب بعض التأخري .   حصائيات خاصة اجلديدة منهاشنقص اإل   

  الدراسات السابقة
  قتصادية العادلية مع دراسة لبعض رير منور" بعنوان "ادلناطق احلرة يف ظل التغريات االوساقام هبا "دراسة

جامعة  ،قتصادية"أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم اال-دراسة حتليلية–جتارب البلدان النامية 
ىل حترير إيف معظمها ىل أهنا هتدف إقتصادية العادلية وتوصل .تناول فيها التغريات اال1112-1114،اجلزائر

 ؛ستثمار األجنيب ادلباشرالتجارة وزيادة أمهية اال
 قتصادي العريب على ضو  الطروحات النظرية وادلرجعية دراسة قام هبا خليفة مراد بعنوان "التكامل اال

اج جامعة احل ،لنيل شهادة ادلاجستري يف القاشنون الدويل والعالقات الدولية (،جتارب وحتديات) "القاشنوشنية
اليت توصل فيها إىل أشنو رغم ثرا  ادلرجعية القاشنوشنية و  .1112-1112كلية احلقوق سنة -باتنة–خلضر 

إال أشنو مل يتمكن من الوصول إىل ادلستوى الذي يسمح لو قتصادي العريب اال وادلسار الطويل للتكامل
  ؛قليميةواإل مبسايرة التحديات الدولية

 االستثمارات العربية البينية ومسامهتها يف حتقيق التكامل  دراسة قامت هبا جباوي سهام بعنوان"
توصلت فيها إىل  .1112جامعة اجلزائر سنة  ،االقتصادي العريب " لنيل شهادة ادلاجستري يف النقود وادلالية

ستثمار غري ادلالئم فيما بني مناخ اال ستثمار يف الدول العربية يواجو العديد من ادلااكل أمهها:أن اال
ىل جهود ادلؤسسة إضافة إ ،وقواشنني حتفيزية للمستثمر العريب واألجنيب وضع تاريعاترغم  ،ول العربيةالد

 ؛على توفري الضماشنات الالزمة واليت تظل غري كافية تعمل جاىدةستثمار اليت العربية لضمان اال
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  ( دولة 10احد وعارون)وتناول فيها تدفقات التجارة لو  1118دراسة قام هبا الدكتور وليد عبد مواله سنة 
          يف زلاولة لتقدمي أثر كل من "الغافتا"، رللس التعاون لدول  1111-0881شريك جتاري للفًتة  11عربية مع         
   يف حتفيز التجارة العربية وفقا لنموذج موسع للجاذبية  ،1114اتفاقية أغادير و  االحتاد ادلغاريب ،العريب اخلليج       
 دولة عربية مقارشنة مبستوى التجارة البينية  01أدت إىل تعزيز التجارة بني  "الغافتا"ن أىل إخلص يف هنايتها        

    ذا ما قورن مبا إلكن مستوى التجارة داخل ادلنطقة يبقى دون ادلستوى ادلرجو  ،جملموعة من الدول العربية        
  تفاقية اة للتجارة حول العامل أو مبستوى التجارة البينية بني دول قليميتفاقيات اإلحققتو العديد من اال        

    ،رتباط العديد من الدول العربية بدول خارج ادلنطقة حبكم التاريخاوذلك بسبب  ،رغم حداثتها أغادير       
 ك رى.قتصادية الرتفاع التدفقات التجارية مع الكتل االاتفاقيات التجارة البينية احلرة و اوب       
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 تمهيد 

ن معظم الدول انتهجت فكرة أيتبُت لنا  ،التطرق لتطور االقتصاد الدويل عقب اغبرب العاؼبية الثانية عند     
 منقد جسدت ىذه الفكرة و  االجتماعية والسياسية. ،التكامل االقتصادي كوسيلة ؼبواجهة مشاكلها االقتصادية

اغبرة والسوق  وروبيةمنطقة التجارة األ، وروبية اؼبشًتكةكالسوق األ ،وروبيةاأل ظهور التكتبلت االقتصاديةخبلل 
يف و  .إفريقياوانتشرت الفكرة بعد ذلك وسط الدول حديثة النمو يف أمريكا البلتينية وشرق  ،كون(يمو )الكاؼبشًتكة 

 بدأت ؾبموعات ،ويف التسعينيات من القرن اؼباضي ،بدأ العمل على إقامة السوق العربية اؼبشًتكة 4691سنة 
 .1رباد األورويب وتكتل النافتامن أنبها اال بلت دولية أخرى عديدة يف الظهور،وتكت
تكتل  إنشاءيف حرص الدول العربية على  ،طار العوؼبةإلقد سانبت التطورات االقتصادية الدولية اؼبتسارعة يف      

تجارة المنطقة  إنشاءعلى ذلك برزت أنبية  وبناء ،هبايب م  متطلبات العوؼبةاالالتعامل بقتصادي عريب يسمح ؽبا ا
مام التكتبلت االقتصادية أوضباية مصاغبها  ،كربى هبدف تشجي  التبادل التجاري بُت الدول العربيةالعربية الرة اغب

تتيحو من فبيزات ذبارية  والبد من تعميم ما ،تفاقيات الثنائية التجارية أصبحت غَت ؾبديةخاصة أن اال ،الدولية
 2.ىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارةإاليت انضمت دول العلى بقية 

ذا سنقسم ىذا الفصل ؽب ،البد من ربديد اؼبفاىيم اليت نستخدمها ،قبل الغوص يف دراستناو  ،يف إطار ذلك     
ما اؼببحث الثاين فقد ، أللتكامل االقتصاديىل النظريات اؼبفسرة إول نتعرض يف اؼببحث األ، ىل ثبلثة مباحثإ
واق  -العريب ىل التكامل االقتصادي إويف اؼببحث الثالث نتطرق ، لتكامل االقتصادياؼبفاىيم األساسية لىل إشرنا أ
 -ربدياتو 

 النظريات المفسرة لمتكامل االقتصادي  ول:المبحث ال 

بنظريات التكامل االقتصادي يف الفكر اغبديث صبلة من التطورات دب االقتصادي اؼبتعلق لقد شهد األ     
الستينيات وحىت السبعينيات وىي الفًتات اليت رافقت البناء  ،طاره التنظَتي خبلل فًتة اػبمسينياتإاؼبلحوظة يف 

كما شهد العديد من التطورات يف اعبانب التطبيقي   ،ورويبرباد األىل االإورويب بدءا دبنطقة التجارة اغبرة وصوال األ
عمال النظرية كانت نتاج عبيلُت من االقتصاديُت ن األإ خبلل فًتة الثمانينات والتسعينات من القرن اؼباضي.

                                                           
1
               ، 2009،عام 45بحوث اقتصادٌة عربٌة، العدد التكامل االقتصادي العربً بٌن الواقع والمأمول )عرض لبعض التجارب ("، مهدي مٌلود، " - 

     36ص:      
2
                                             جلة الباحث، العددممستقبل منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى فً ظل التحدٌات االقتصادٌة االقلٌمٌة والعالمٌة"، علً فاطمة، "بن  ًتوات - 
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ىل إول يتعرض اؼبطلب األ، ربعة مطالبأىل إاؼببحث  ولذلك سنقسم ىذا ،اإلقليمياؼبهتمُت بالفكر التكاملي 
 ىم نظريات التكامل االقتصادي.وثبلثة مطالب الباقية تتعرض أل ،ىذين اعبيلُت من االقتصاديُت

 وجهات نظر االقتصاديين حول التكامل االقتصادي  ول:المطمب ال 

 ونبا :    اإلقليمين ىناك جيلُت من االقتصاديُت اؼبهتمُت بالفكر التكاملي إا سبق ذكره ففب     
 يضم إىل جانب كتابات :الجيل الول " Viner وBalasa"، من االقتصاديُت العديد وكتابات أعمال  

 ,ehrels, Bhagwati, Lipsey, Melvin" :مثالأمن  اإلقليميتكامل االقتصادي شؤون الب اؼبهتمُت الدوليُت

J.EMead".  
عضاء ربادات اعبمركية على اقتصاديات الدول األساسية لقيام االاأل اآلثاربراز إقتصاديُت بلقد اىتم ىؤالء اال     

و تراج  الرفاىية أىل زيادة إالء االقتصاديُت يؤدي ؤ راء ى  آلربادات اعبمركية وفقا فتكوين اال ،يف اؼبنطقة التكاملية
و أعضاء يف اؼبنطقة التكاملية واالستهبلك يف اقتصاديات الدول األ اإلنتاجاالقتصادية على مستويات كل من 

تعبَت  إطبلقدب االقتصادي الدويل على وقد استقر الرأي يف األ ،عضاء يف اؼبنطقةاألاقتصاديات الدول غَت 
 1.الدوليُت اؼبنتمُت ؽبذا اعبيلعمال وكتابات االقتصاديُت أ"للداللة على  ربادات اعبمركيةساسية لبل"النظرية األ

 من أمثال اإلقليمييتكون من االقتصاديُت الدوليُت اؼبهتمُت بشؤون التكامل االقتصادي  :الجيل الثاني:  
"Cooper,Jhonson"  بالبحث بشدة أعمال اعبيل األول لعدم اىتمامهم كتابات اعبيل الثاين حيث انتقدت

اؼبرتبطة بالعمل التكاملي، حيث كانت   اإلجراءاتوالسعي لتطبيق  رباد اعبمركيعن أسباب تكوين اال
كتابات اعبيل األول قائمة على التسليم بوجود الظاىرة اليت يرغبون يف ربليلها دون التعمق يف البحث عن 

وجود ىذه الظاىرة. ولقد برىن مفكري ىذا اعبيل على وجهة نظرىم بالقول أن النظرية األساسية  أسباب
ؼباذا تقبل الدولة بتخفيض  :ابة مرضية ومقنعة للتساؤل التايلاعبمركية كانت عاجزة عن تقدًن إجلبلربادات 

قت عن االستَتاد من مصادر وتستغٍت يف نفس الو ء عضااعبمركية عن ذبارهتا م  الدول األ أو إزالة الرسوم
 رباد ؟عضاء يف االأكثر كفاءة من الدول غَت أ
قل  األ اإلنتاجيةن السبب الرئيسي ينحصر يف توفَت اغبماية للمصادر إلوجهة نظر اعبيل الثاين ف وفقا          

وىو ، التجارة الدوليةربادات اعبمركية قد اختارت فكرة حرية ساسية لبلن النظرية األأىل إويرج  ذلك  كفاءة

                                                           
1
        (، 07، مجلة الباحث )العدداالقلٌمٌة الجدٌدة :المنهج المعاصر للتكامل االقتصادي االقلٌمً"" عالوي محمد لحسن، - 

 .108-107ص (،2009/2010)     
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قادرة على الصمود الغَت وىي اؼبنتجات  ،ىل الدواف  اػباصة بتوفَت اغبماية للمنتجات اغبساسةإبعدىا عن النظر أ
 مام اؼبنافسة الدولية.أ

طارىا يبكن اؼبقارنة بُت سياسة إيف  ،فاؼبطلوب حسب وجهة نظر اعبيل الثاين ىو نظرية اقتصادية للحماية     
كثر من أ ضبائية خرى معتمدة على آليةأرباد اعبمركي كسياسة بديلة من جهة واال ،غَت تفضيلية من جهةصبركية 

نصار اعبيل الثاين من االقتصاديُت الدوليُت أطار النظري الذي تبناه حيث يؤكد اإل، اعتمادىا على آلية ليربالية
عضاء يف عموما يتمثل يف رغبة الدول األ اإلقليميرباد اعبمركي والتكامل قامة االن السبب اعبوىري إلأعلى 

ىداف معينة تعجز ىذه الدول عن ربقيقها على ألتحقيق  اإلقليمياستخدام سياسة التعريفة اعبمركية على النطاق 
 اؼبستوى القطري.

فهل  ،ضبائي إقليمين الداف  اغبقيقي ىو داف  أفقوا على تاذا كان رواد الفكر التكاملي النيوكبلسيكي قد إف    
 الراىنة ؟ اإلقليميةن يكون ىذا الداف  ىو اؼبربر لقيام موجة التكتبلت أيبكن 

 ،ظبالية اؼبعاصرة بضبلؽباألقت عليو الر أن ىذا التربير يتنامى م  واق  النظام االقتصادي العاؼبي اعبديد الذي إ
 . اإلقليميةؽباتو اؼبوجة اعبديدة من  اعبديدة واآلثارفهناك ؾبموعة من الدواف  

فقد تناولتو  ،داة ىامة ؼبواجهة اؼبشاكل االقتصادية والسياسية اليت تعاين منها الدولأنبية التكامل كنظرا أل     
ربادية اليت ترى بذلك اؼبدارس الفكرية بدءا باؼبدرسة االواختلفت ، طار نظريإعدة دراسات ؿباولة منها لوض  

سفل أىل بناء تكامل من إمث اؼبدرسة التعاملية اليت تسعى  ،مباشرة إقليميةربادية ؽبا حكومة االتوجو كبو بناء دولة 
اؼبدرسة  إىلوبعدىا ظهرت اؼبدرسة الوظيفية اليت ربولت بعد اغبرب العاؼبية الثانية  ،اإلقليميةمث اغبكومة  ،علىأىل إ

 .1الوظيفية اغبديثة

 تحاديةالمدرسة اال  :المطمب الثاني

القرارات  إصدارحيث ربتفظ الدولة الوطنية بسلطة  ،تتخذ شكل وحدة فيدرالية إقليميةقامة دولة إ ىلإتسعى      
 وفقا ؼبا يتفق عليو اجمللس األعلى الذي يدير عددا من األمور اليت هتمها صبيعا. ،التشريعات البلزمةو 

تتمت  فيو الفئات االجتماعية اليت تتواجد يف أقطارىا  إقليمربادية على اقامة دولة إينصب التفكَت أساسا حول 
 بدرجة عالية من التشابك يف اؼبصاحل.

 2:يف حالتُتتتوفر فرص النجاح أمام ىذا التحول إن 
                                                           

1
 138(،ص:2005)عمان :دار جرٌر  (، ) تحلٌل االقتصاد الدولً"هوشٌار معروف ، " - 

2
 6(، ص:1998المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة(، ) )القاهرة:تطور األطر المؤسسٌة لالتحاد األوروبً"محمد محمود اإلمام، " - 
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قادر فعبل على  اإلقليميأن يكون قد تولد لدى ـبتلف الفئات االجتماعية شعور بأن التجم   :الحالة الولى
ويبكن القول أن ىذا األسلوب  ،ربقيق قدر من الرخاء والرفاىية االقتصادية يفوق ما ربققو الدول الوطنية لوحدىا

 يعتمد على قاعدتُت:
توافق مصاحل الفئات االجتماعية اؼبختلفة وتيقنها أن دولة الوحدة سوف زبدم مصاغبها أفضل  القاعدة األولى:
 ىذا ما يبكن تسميتو بقاعدة الكفاءة .فبا تفعلو الدولة و 
تسيَت األمور يف دولة الوحدة سوف يعطيها فرصة للمشاركة يف ازباذ القرار وىذا ما يبكن وصفو القاعدة الثانية: 

 بقاعدة الديبقراطية .
رفض عدد من الفئات االجتماعية خضوع اغبكومات الوطنية لتسلط فئات تسعى إىل تعظيم  الحالة الثانية: 

ومن  مصاغبها على حساب باقي فئات اجملتم ، وتكون الفئات اؼبتسلطة يف البلدان اؼبختلفة متناحرة فيما بينها،
 .اإلقليميمث ترى الفئات االجتماعية الرافضة ؽبذا األمر أنو من اؼبصلحة التحول من اؼبستوى الوطٍت إىل اؼبستوى 

ربادية خبلل احتدام معارك اغبرب وروبية، فقويت شوكة اؼبدرسة االلة األالقد كان لبلعتبار الثاين أنبيتو يف اغب     
 العاؼبية الثانية خاصة لدى فئات فرنسية بزعامة "جان مونيو"، رأت يف ىذا اؼبنهج هناية حملاوالت أؼبانيا اؼبتكررة يف

يف  اإلقليميةوحبذت حصر السلطات  ،ال أن فئات أخرى كالدهبوليُت مل تشاطرىا الرأيإ ،لسيطرة على أوروباا
 نطاقات ؿبدودة.

ويكون على  ،كبو التكامل أكثر من نظرية تض  أسسا لبلوغوللتحرك  سًتاتيجيةاربادي ذلك يعترب الفكر االل     
 ربادية بعد قيامها البحث عن أفضل السبل لتسيَت شؤون اجملتم  اؼبتكامل.الدولة اال

ىل خلق سلطة مركزية سواء كانت سلطاهتا ؿبدودة أو إقد رأت ىذه األخَتة أنو من غَت اؼبقبول القفز ل     
وأنو من األفضل االنطبلق خبلق تنظيمات تتوىل عددا من الشؤون الفنية اليت ال تثَت أية حساسية لدى  ،واسعة

 الفئات االجتماعية القائمة .

 المطمب الثالث: المدرسة التعاممية

أن ىذا األمر سيقضي على الكثَت من التعقيدات  "كارل دويتش"يرى أصحاب ىذه النظرية ويف مقدمتهم      
ن كوما قد يًتتب عليو من خسائر بفقدان ما أم ،اليت تثَت حساسية الدول وتنفرىا من عواقب فقداهنا سيادهتا

وتكثيف اؼبعامبلت بُت الفئات  تباع منهج تعاملي يعمل على تشجي إيفضل  وربقيقو يف السابق. بناء علي
ىذا  وما يلفت النظر يف ،دون التزام بأطر مؤسسية معينة أو مراحل ؿبددة ،االجتماعية اؼبختلفة يف الدول اؼبعنية
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ىل عقبة يف إخشية أن تتحول بذاهتا  اإلقليميةاؼبنهج تفاديو االعتماد على ىياكل مؤسسية ؿبددة تتوىل الشؤون 
 دارة شؤون اؼبعامبلت اليت هبري تكثيفها.قامة ما يلزم من مؤسسات إلإوجو التكامل مكتفيا ب

 المطمب الرابع: المدرسة الوظيفية

 لقد شاعت يف الفًتة بُت اغبربُت العاؼبيتُت، وظهرت باسم النظرية الوظيفية األصلية بزعامة "ديفيد ميًتاين"      
"Mitrany David " ، ثارت ىذه النظرية أولقد  ،االنتقادات اؼبوجهة ؽباىل الوظيفة اعبديدة عقب إمث تطورت

نو أنبية لكل ما من شأ إعطاءو  ،مام رياح التغيَتأوفتحت اجملال واسعا مدخبل مهما يف دراسة التكامل الدويل 
 الرفاه الدويل.و ثَت يف ربقيق النمو أالت
 صميةالنظرية الوظيفية ال: والأ

اغبربُت العاؼبيتُت اؼبتمثلة يف  إفرازاتىل إسباب سانبت يف ظهور ىذه النظرية يعود بعضها أىناك عدة         
واغبرب الباردة بُت الكتلتُت الشرقية والغربية يف تلك  ،4696زمة الكساد العظيم عام أزمات االقتصادية كاأل

صلية فكار الوظيفية األأىل بلورة إقد سانبت ىذه العوامل يف دف  بعض اؼبنظرين ل نظمة تسلطية.أوظهور  ،الفًتة
ؾبافية بطبيعتها للسبلم ومن مث ن النزعة الوطنية أذ يرى ،إاليت كان من دعاهتا الباحث الربيطاين "ديفيد ميًتاين"و 
و أدارة شؤون النقل اعبوي إمثل  ،قامة مؤسسات دولية يف ؾباالت ذات طبيعة فنية حبتة وؿبايدة سياسياإن إف

غَت ، فضل فبا ربققو اغبكومات الوطنيةأهنا ربقق رفاىية البشر بشكل ليها اعبماىَت ألإذبذب  ،مراضمكافحة األ
سبس السيادة الوطنية بشكل واضح ال يضمن ربفيز اغبكومات على  ن التنازل ؼبنظمات دولية عن مسؤوليات الأ

ىل التمسك دبا إذلك قل حيادية من الناحية السياسية بل قد يدفعها أخرى أشرافها على جوانب إتقبل التنازل عن 
 كثر حساسية من تلك اليت مت التنازل عنها .أهنا أيتبقى ؽبا من ؾباالت تعتقد 

 ساس للمضي كبوأوالوظائف اليت تضعها اؼبدرسة الوظيفية ك خذ هبا اؼبدرسة التعاملية أن التعامبلت اليت تإ     
معا بالضرورة يف نطاقها اإلقليمي بل قد تتس  بعض اجملاالت لتشمل العامل كلو مثلما ىو األمر  التكامل ال تتطابق

ليت تتوىل ربقيق التعاون يف ؾباالت زبصص ـبتلفة متمثلة يف تشريعات كل منها ايف الكثَت من اؼبنظمات العاؼبية 
أن التعقيدات اؼبتنامية لؤلنظمة اغبكومية أدت إىل الزيادة  "ميًتاين"يرى  .وىو حالة من حاالت االندماج الوظيفي

يف شقها التقٍت فبا مل يشج  الطلب على اؼبتخصصُت اؼبهرة وطنيا فحسب  الكبَتة لؤلعمال غَت اغبكومية خاصة
ل ن مبو مثل ىذه اؼبشاكأل، فبا يبكن من ربقيق التكامل ،اؼبستوى الدويلعلى  وإمبا سانبت يف اؼبشاكل التقنية
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ىناك ما يعرف الباحث  ويف نظرية ىذا ،التقنية الصعبة وطنيا يساىم يف تعدد التعاون الدويل يف اجملاالت التقنية
 خرى.ىل التعاون يف اجملاالت األإبالتشعب حيث يؤدي التعاون يف اجملال التقٍت 

ن التكامل يف قطاع تقٍت واحد يساىم بدوره يف ربقيق التكامل يف اؼبيادين التقنية أ "ميًتاين"يستخلص    
ألخرى، أي أن التكامل ىو نتاج مسار مرجعي وتراكمي يف نفس الوقت مادام التكامل يف حقل معُت كان ا

جديدة وبالتايل  نتيجة الشعور باغباجة إىل ىذا التعاون، إال أن إقامة ىذا التعاون سيؤدي حتما إىل خلق حاجات
 خلق تعاون واس  يف ؾباالت أخرى.

 النظرية الوظيفية الجديدة       ثانيا:

ية ىل معاعبة النقائص اليت عرفتها النظرية الوظيفإت بعد اغبرب العاؼبية الثانية أىذه النظرية اليت نش سعت     
 Karl""وAmitai  Etzioni" ," Ernest  Hass" كل من  وقد صبعت ىذه النظرية احملدثة إسهامات ،األصلية

Deutsch" الذين أكدوا على توفر عدد من األسس اؼبساعدة على تفعيل التكامل وىي: 
تفاقا عاما اوتنشئ  ،توفر ثقافة مشًتكة تقرب بُت منظومة القيم اليت تتبناىا الفئات االجتماعية يف الدول اؼبعنية -

ي االعتماد على ، أقليم معُتإيعترب عناصر رفاىية يف حياهتم وىذا ما هبعل التكامل يق  ضمن  بينها حول ما 
 ؛بدال من التكامل على النطاق العاؼبي كما نادى بو الوظيفيون القدامى اإلقليميمفهوم التكامل اعبهوي 

زة يف اقتصاديات كانة متميوالشروع يف اجملاالت اغبيوية اليت ربتل م، وجوب زبصيص موارد اقتصادية كافية -
 ؛جل اقباز العمل اؼبشًتك وربقيق رفاىية اجملتم أىذا من و  ،الدول اؼبتكاملة

طر مؤسسية أحزاب السياسية يف ىذه العملية م  ضرورة وجود النخب واأل، صباعات اؼبصاحل إقحامضرورة  -
 تتجاوز يف قراراهتا اغبدود الوطنية. إقليميةدىن من القرارات لتكون بذلك مؤسسات األ ليها اغبدإيوكل 
اليت تعترب كنواة  اإلقليميةىل اؼبؤسسة إوض  مراحل تنتقل فيها السلطة  :نبهاأضافات من إجاء بن ىذا اؼبنهج إ    

ىذه اؼبراحل بآليات تتمحور حول االمتناع عن فبارسة سلطة القرار يف عدد من  أوعموما تبد ،إقليمية غبكومة
ىل نوع من إمث اؼبرور ، فرادحبركة األء هاتناو  اؼبتعلقة بتحرير حركة التدفقات االقتصادية بدءا بالتجارةمور كتلك األ

وىذا ما  ،ياسيةساالجتماعية وال ،القرارات اؼبتعلقة بالسياسات االقتصادية ين ينقل الكثَت منأهبايب التكامل اإل
ثر االنسيايب لعملية اغبركة التكاملية ما يطلق عليو األوتكتسب بذلك ، اإلقليميةوس  للمؤسسة أيبنح سلطات 

 باؼبضي فيو قدما.رغبة لديهم  إهبادىل إحيث يؤدي تعلم البشر كيف وبدثون التكامل بالتجربة ، التكامل
د اؼبعايَت اليت دبقتضاىا يتم يعلى نظرية التكامل ربد فبا يستوجب  ،رباد على دفعاتبذلك يتحقق اال     
 على اجملاالت االقتصادية اليت يفضل زبصيصها لتقود حركة مستمرة للتكامل.تفاق اال
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 ساسية لمتكامل االقتصادياهيم الفالم :ثانيالمبحث ال

و أو تكتل اقتصادي أتربز عموما يف شكل تعاون اقتصادي قتصادية الدولية شكال العبلقات االأىم أن إ    
شكال العبلقات أىم أولذلك جاء ىذا اؼببحث ليعرف ب ،االقتصاديةتكامل اقتصادي الذي يعرب عن الوحدة 

 االقتصادية الدولية اؼبتمثلة يف:
 ؛التكامل االقتصادي واؼبفاىيم اجملاورة لو-
 ؛شكال التكامل االقتصاديأ-
 .دواف  التكامل االقتصادي- 

 التكامل االقتصادي والمفاهيم المجاورة له :ولالمطمب ال 

 مفهوم التكامل لغة  :ولالفرع ال       

 ذبمي  األشياء كيصل التيٍت ابتدأ استعماؽبا يف قاموس أكسفورد االقبليزي دبعٌت أذات  "تكامل"ن كلمة إ    
 . 1 تؤلف كبل واحدا

ولكي تؤدي  ،خَت كل متكاملن يف األجزاء اؼبنفصلة لتكو  و الربط بُت األأجزاء الشيء أفهي تعٍت ذبمي      
 .2وظيفة معينة
 مفهوم التكامل اصطالحا :الفرع الثاني

ذباىُت رئيسيُت يبكن احيث ىناك  ،ليس ىناك اتفاق بُت االقتصاديُت على بيان اؼبقصود بكلمة تكامل    
 :التمييز بينهما يف تعريف التكامل

الدول و التنسيق بُت أشكال التعاون أي شكل من أ ن التكامل يعٍت:أذباه عام يرى اىو  ول:تجاه األاال
 ي منها.أدون اؼبساس بسيادة  ،اؼبختلفة

ىل إوصوال  عملية لتطوير العبلقات بُت الدول ن التكامل يعٍت:أكثر ربديد حيث يرى أذباه اىو  :تجاه الثانياال
   3 شكال جديدة مشًتكة بُت اؼبؤسسات والتفاعبلت اليت تؤثر على سيادة الدولة.أ

                                                           
1
 - Friz Machlup , "A theory of thought on economic integration" ,the macmillan press ltd  , london ,  

(1977) p 1 
2
 110-10-13(،ص:2003، مجموعة النٌل العربٌة،  الطبعة األولى،  القاهرة،)"السوق العربٌة المشتركة " ،مجٌدعبد المطلب عبد ال - 

    ، مكتبة مدبولً، الطبعة التحدٌات المستقبلٌة للتكتل االقتصادي العربً، العولمة ...والتكتالت االقلٌمٌة البدٌلة"" إكرام عبدالرحٌم، - 3

 .42(،ص 2002األولى،)     
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نظرا الختبلف وجهات نظرىم  ،على تعريف اقتصادي موحد للتكاملتفاق بُت االقتصاديُت اليس ىناك     
طار عبلقة إليس موحدا يف  ن التكامل ىو:) صب  ماأ" الغٍت عماد فَتى الدكتور "عبد .خبصوص ربديد مفهومو

مباط معينة من السياسات االقتصادية بُت ؾبموعة من أرادي هبدف توحيد تبادلية تقوم على التنسيق الطوعي واإل
 .1سلسلة من العبلقات التفضيلية ( إهبادمن خبلل تستهدف اؼبنفعة اؼبشًتكة  ،لدول ذبمعها فبيزات ؿبددةا

يرى بأن التكامل "عملية" و"حالة"، فبوصفو عملية: يتضمن التدابَت  اليت يراد  " B.Balassa"األستاذ  أما    
 ىل دول قومية ـبتلفة .إللحواجز اعبمركية بُت وحدات اقتصادية منتمية  هبا إلغاء تام

 ن يتمثل يف انتقاء ـبتلف صور التفرقة بُت االقتصاديات القومية.أمكان نو باإلإف :نو حالةأليو إذا نظرنا إو    
و ينمي انسجام  أ ،فعل التكامل هبم  عناصر لغرض تكوين كل) نو:أرف التكامل على فقد ع   "فرانسوا بَتو" ماأ

 .(كل موجود من قبل 
يؤدي  كثرأ وأن التكامل االقتصادي قرار يتخذ حبرية بواسطة دولتُت أفيوضح ، "فان سارجيو "االقتصاديما أ    

االقتصادية  دىن من التنسيق يف السياساتأوىذا القرار يتضمن حدا  ،و يف اغبالأتدرهبيا  اقتصاداهتاىل مزج إ
 أما االقتصادي التجارية وعدم وض  قيود جديدة.زالة كل القيود اغبالية يف العبلقات إي أ ،عضاءللدول األ

"   Gunnar Myrdal ضمن اإلنتاجية زيادة الكفاءة ن يشمل العمل علىأن مفهوم التكامل البد أفَتى ، " 
التكتل بغض النظر عن  عضاء يف ىذالؤل الفرص االقتصادية اؼبتساوية  إعطاءم  ، الكتلة االقتصادية اؼبشكلة

 2.سياستهم

الذي يعد من رواد نظرية التكامل ،فَتى بأنو:" مسار بواسطتو تسعى الوحدات " Ernest Haas "أما     
والذي دبقتضى  ا اؼبركزذأو وحدة أمشل وأوس  تتوىل  شؤوهنا دبختلف األبعاد واألنواع، ىىل انشاء مركز إالسياسية 

 .اؼبكونة ؽبا "ذلك سبتلك مؤسساتو أو هتدف إىل امتبلك سلطة على الوحدات السياسية 

اؼبتخذة من طرف  اإلجراءاتمن خبلل التعاريف السابقة، يبكن القول بأن :"التكامل االقتصادي ىو ؾبموع     
 دولتُت أو أكثر واليت ترمي إىل إزالة كافة اغبواجز والقيود اعبمركية على التجارة يف السل  واػبدمات، وكذا انتقال

، كما يتضمن التنسيق اؼبستمر واؼبتصل بُت ـبتلف سياساهتا االقتصادية بغية ربقيق تنمية شاملة اإلنتاجعناصر 
 تعظم اؼبصلحة االقتصادية اؼبشًتكة لكل دولة، م  ضرورة توافر فرص متكافئة لكل عضو من الدول األعضاء ".

                                                                                                                                                                                     
 
1
، دٌسمبر 250)العدد، المستقبل العربً "التكامل االقتصادي والسوق العربٌة المشتركة :أسباب التعثر وشروط االنطالقة "عبد الغنً عماد،  - 

 65 ص (،1999
2
 .30(،ص:2003، جامعة حلوان، القاهرة، )4ط"التكتالت االقتصادٌة بٌن التنظٌر والتطبٌق "سامً عفٌفً حاتم  - 
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و" التكامل االقتصادي ىو عبارة عن عملية ربقيق اعتماد متبادل بُت اقتصاديات ؾبموعة من الدول بدرجات أ
مستخدمة يف ذلك مداخل ـبتلفة هبدف زيادة وتدعيم القدرة االقتصادية  ،سس معينةأـبتلفة قائمة على 

 1.عضاءاالجتماعية للدول األو 

 راديطار عبلقة تبادلية تقوم على التنسيق الطوعي واإلإو "التكامل االقتصادي ىو صب  ما ليس موحدا يف أ     
ؿبددة مباط معينة من السياسات االقتصادية بُت ؾبموعة من الدول ذبمعها خصائص وفبيزات أهبدف توحيد 

 2.سلسلة من العبلقات التفضيلية إهبادتستهدف اؼبنفعة اؼبشًتكة من خبلل 

 المفاهيم المجاورة لمتكامل االقتصادي :الفرع الثالث

 مفهوم التكتل  -1 

القتصادي، الذي يقوم بُت ؾبموعة من يعرب عن درجة معينة من التكامل االدويل  اإلقليميالتكتل االقتصادي      
اؼبصاحل االقتصادية  الدول اؼبتجانسة اقتصاديا، جغرافيا، تارىبيا، ثقافيا واجتماعيا، واليت ذبمعها ؾبموعة من

من التبادل  اؼبشًتكة، وتسعى إىل تعظيم تلك اؼبصاحل هبدف زيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق أكرب عائد فبكن
 3.فيما بينها والوصول إىل أقصى درجة من الرفاىية االقتصادية لشعوب تلك الدول

: "ذبم  ؾبموعة من الدول اليت ذبمعها روابط خاصة باعبوار   بأنوكما يبكن تعريف التكتل االقتصادي       
 معُت إطاراعبغرايف أو التماثل الكبَت يف الظروف االقتصادية أو االنتماء اغبضاري اؼبشًتك، ىذا التجم  يكون يف 

       منطقة ذبارة حرة. أوقد يكون اربادا صبركيا 
طبيقي لعملية التكامل االقتصادي، فهو يعرب عن درجة من فالتكتل االقتصادي كمفهوم يعكس اعبانب الت     

 درجات التكامل االقتصادي فيما بُت الدول األعضاء.
 
 
 
 

                                                           
1
العامة، "، االدارة تصور مستقبلً لتفعٌل التكامل االقتصادي العربً :دراسة تحلٌلٌة لمعوقاته ووسائل تحقٌقهٌحً عبد الغنً أبو الفتوح ،" - 

 .183،ص (2002 )أفرٌل1العدد 
2
-121(،ص1987مركز دراسات الوحدة العربٌة(، ) )بٌروت:12"، سلسلة الثقافة القومٌة، معوقات العمل العربً المشتركالحً ، " ولٌد عبد - 

122. 
3
  30"مرجع سبق ذكره، ص :السوق العربٌة المشتركة....، "مجٌدال عبد المطلب عبد - 
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 صاديتقالتعاون اال -2
تؤدي حتما إىل إقامة  ىناك من يعرفو على أنو ؿباولة لًتتيب سياسات الدول يف اجملال االقتصادي، بطريقة ال     

تفاق يف اؼبيدان افاؽبدف ىنا ىو ربقيق ، ة للتكامل االقتصاديبىو اغبال بالنساؼبؤسسي كما  نوع من البناء
و ؿباولة أدون الرغبة يف توسي  ىذا التعاون ، ىداف اقتصادية ؿبددة وليست بالضرورة مشًتكةألبلوغ ، االقتصادي

 1.خرىأىل ميادين إنشره 
ن أومثال ذلك ، مييزىل التقليل من الت  إن التعاون االقتصادي يتضمن الًتتيبات اؽبادفة أوىناك من يرى      
 تفاقيات الدولية اؼبتعلقة بالسياسات التجارية تدخل يف نطاق التعاون االقتصادي الدويل .اال
 ،در من التمييزوىذا ما يبيزه عن التكامل االقتصادي الذي ينطوي على التدابَت الفاعلة يف القضاء على ق     

 عمال التكاملأطار إزالة اغبواجز القائمة يف وجو التجارة على اؼبستوى الدويل يدخل يف إن أمثال ذلك 
 2.االقتصادي

ن عبلقات التعاون االقتصادي تتضمن العمليات اليت تتم بُت دولتُت فأكثر يف ؾبال اقتصادي معُت هبدف إ     
 ساس اؼبعاملة باؼبثل.أربقيق منفعة مشًتكة وؼبدة زمنية ؿبددة على 

 االندماج االقتصادي  -3

فقد عرب عن ذلك "فرانسوا  يعترب مصطلح االندماج االقتصادي من اؼبفاىيم الغامضة يف اجملال االقتصادي،     
بَتو" بالقول : "ضمن ىرم الكلمات اؼببهمة وغَت اعبميلة حيث ترب النقاشات االقتصادية لغتنا، وبتل مصطلح 

 .3االندماج مرتبة جيدة "

التنمية  كوسيلة أكثر عقبلنية لتحقيق "Horacio Godoy"لقد برزت فكرة االندماج ألول مرة حسب رأي      
 ألن التصني  يتطلب اقتصاديات ذات مستوى كبَت وألنو يصعب الوصول إىل ذلك بدون اندماج .االقتصادية، 

 ندماج يبتد من التعاون أو التعاضد وىو أدىن صيغ التجم  إىل"اال اهلل صايغ أن: ويرى الباحث يوسف عبد     
 والتنظيم وتيسَت التعامل مث التكاملالوحدة يف الطرف اآلخر اليت ىي أكثر الصيغ تقدما إلزاميا مرورا بالتنسيق 

بشكل عضوي  ن االندماج ىو صيغة متقدمة للتكامل تتضمن توجهات كبو التكاملأبينهما باعتبار  نو يبيزأعلى 

                                                           
1
 2(،ص:1981"، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر، ) بٌن الدول المتطورة اإلقلٌمًالتكتل واالندماج ، "إسماعٌلالعربً  - 

      "، مطبوعة محاضرات ألقٌت على طلبة قسم الماجستٌر، دائرة العلوم السٌاسٌة سٌاسات التكامل االقتصادي واالندماجبوقارة حسٌن ، " - 2

 (.1993/1994الدولٌة، جامعة باتنة  الجزائر،)العالقات و    
3
   73،ص :1992، الرباط، فبراٌر 89، العدد مجلة الوحدة - 
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 .االجتماعيةو العلمية ، الًتبوية، التكنولوجية ،من أجل أغراض متفق عليها للمجموعة اؼبعنية يف اؼبيادين االقتصادية
 1.يقل قليبل عن الوحدة االقتصادية وىو بذلك ىبتلف نوعيا عن التكامل، ذنإفمفهوم االندماج 

التكامل،  ىو االندماج وليس "Intégration"مصطلح إن الباحث اؼبغريب الدكتور اؼبختار مطي  يعترب أن ترصبة    
ما يربر  احدى تقنيات االندماج ومرحلة سابقة عنو، ويضيف الدكتور مطي : "ولعل يتعدى لتكاملا ألن ذلك

 ،كثرأويطغى عليو الطاب  التقٍت ، ولحيانا من شروط األأخَت يكون ن ىذا األألبلندماج بدل التكامل، تفضيلنا 
ضعف صيغ أبدءا بشكال التقارب االقتصادي أديناميكيا يضم صبي   ن االندماج يقصد بو مسلسبلأيف حُت 

 ن يستعمل على مستويُت :أويبكن ؼبصطلح االندماج ، قوى صيغ الوحدةأالتعاون وانتهاء ب
القطاعية واعبغرافية يف  ،االجتماعية، و اغبد من التباينات االقتصاديةأليقصد بو التقليص  :على اؼبستوى الوطٍت -

 قامة مشروعات إاالقتصادية اعبهوية عن طريق العقلنة والتنسيق و والتقريب بُت اؼبناطق ، ؾبال توزي  الثروة والدخل
 .تنموية

  2 شكال العبلقات االقتصادية الدولية"أتضامٍت من -ي شكل تعاوين أبوصفو  :وعلى اؼبستوى الدويل -

 هداف  التكامل االقتصادي أ :المطمب الثاني

ن نوجزىا أيبكن ، سياسية وعسكرية ،اجتماعية ،ىداف اقتصاديةأىل ربقيق عدة إهتدف التكتبلت االقتصادية 
 3فيما يلي: 

 هداف االقتصاديةال :والأ

 ؛تساع حجم السوق يوجو االستثمارات توجيها اقتصاديا سليماان الكبَت أل اإلنتاجاغبصول على مزايا -1
من اؼبفروض أن تيسَت االستفادة من مهارات الفنيُت واأليدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واس ، حيث -2

 ؛ىل تقسيم العمل الفٍت والوظيفيإ التكامل يؤدي
فرص جديدة  إهبادتساع حجم السوق ووفرة عنصر العمل يسانبان يف ان تسهيل عملية التنمية االقتصادية أل-3

    ؛الدخل والتشغيل، االستثمار، نتاجتعمل على النهوض باإل
 عضاء من بعض االنتكاسات والتقلباتوبمي اقتصاديات الدول األوىذا قد ، بطريقة اقتصادية اإلنتاجتنوي  -4

 ؛جنبيةوالسياسات األ
                                                           

1
دراسات فً التنمٌة والتكامل االقتصادي -" فً المؤلف الجماعً االندماج االقتصادي العربً وذرٌعة السٌادة الوطنٌةهللا ،" صاٌغ  ٌوسف عبد - 

مركز-العربً
 

 .160(، ص:1982بٌروت، ) العربٌة،دراسات الوحدة 
2
 74(، ص:1992، الرباط، )89العدد  "مجلة الوحدة، اإلقلٌمًمحاولة لتحدٌد مفهوم االندماج االقتصادي مطٌع المختار ،" - 

3
 .53-52مرجع سابق ص: "التحدٌات المستقبلٌة للتكتل االقتصادي العربًالمجٌد ،" عبد المطلب عبد - 
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زالة الرسوم اعبمركية من جهة سعار منخفضة نتيجة إلأرف  مستوى رفاىية اؼبواطنُت بتوفَت السل  االستهبلكية ب-5
 أخرى؛من جهة  اإلنتاجالناذبة عن توسي  رقعة  اإلنتاجوزبفيض تكاليف 

ثر بالتقلبات االقتصادية والسياسية اليت أىل ؿبدودية التإوىذا ما يؤدي ، من االعتماد على اػبارجالتقليل -6
 ربدث يف اجملتمعات خارج ىذه اؼبنطقة.

 الهداف السياسية :ثانيا

ن لبعضها واليت كانت سابقا تك   ربقيق األمن القومي والسبلم وتقليص االحتكاكات بُت الدول اؼبتجاورة -1
العداء، وذلك بتطبيق االتفاقيات التجارية فبا وبد من ذلك العداء ويسود السلم ما بُت تلك الدول وىذا ما أكده 

"إذا استطعنا زيادة عمليات التبادل  بقولو: 1944م و1943لسنيت" كورديل ىال"وزير اػبارجية األمريكي 
اعبمركية وإزالة العوائق غَت الطبيعية للتجارة سنكون قد  لحواجزلالتجاري بُت األمم عن طريق التجارة اؼبخفضة 

اغبرب العاؼبية الثانية مل تندل  بُت الواليات اؼبتحدة قطعنا شوطا طويبل كبو إزالة اغبرب نفسها"، كما أكد أن 
 ؛باستثناءات قليلة اتفاقيات ذبارية معها إبراماألمريكية وأي دولة مت 

قد يكون اؽبدف من وراء تكوين تكامل اقتصادي رغبة دولة ما يف السيطرة السياسية على بعض الدول  -2
الدول اؼبتخلفة  إقناعواليت ترغب يف تطوير اقتصادىا وذلك دبحاولة الدول اؼبتقدمة ، قل مبوا اقتصادياخرى األاأل
الدول اؼبتخلفة يف تنظيمات  إدخالو ، أا معيناقامة تكامل بشرط تطبيق الدول اؼبتقدمة نظاما اقتصاديا وسياسيإب

ن أغباح إب"ريتشارد كوبدن "( حيث نادى السياسي الربيطاين 19وىو ما حدث يف القرن التاس  عشر )، سياسية
 ؛ممكثر يف عصبة األأدخاؽبم إل تتاجر بريطانيا حبرية م  جَتاهنا لتقنعهم دبيزات التجارة اغبرة

يف الدول  الديبقراطيةسس أ إرساءو ، الدول الذي يبهد الطريق للوحدة السياسية بُت بناء تكامل سياسي ما-3
 السياسية فيها. اإلصبلحاتبعض  إجراءعضاء و األ

 1هداف االجتماعيةال :اثالث

 ؛كثر تقدما منهاأرف  اؼبستوى العلمي والثقايف ؼبواطٍت دولة معينة نتيجة دخوؽبا يف مبوذج تكاملي م  دولة  -1
 ؛اعبهود اؼبالية والعلمية والبشرية للدول وتسخَتىا يف البحث والتطوير يف كافة اجملاالت ػبدمة مصاغبهاتظافر -2

                                                           
1
 - François goutier , relations économiques internationales, 2

ème
 édition, les presses de l’université lava 

sainte.foy, canada.1992, p :192.
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ىل اؼبناطق إكثر كثافة حيث ينتقل السكان من اؼبناطق األ، عادة توزي  السكان يف الدول اؼبعنية بالتكاملإ-3
 ؛قل كثافةاأل
 مشاكل مطروحة على اؼبستوى العاؼبي مثل مشكلة البيئة. زبص دولة دبفردىا بل ىي حل اؼبشاكل اليت ال -4

 هداف العسكريةال :رابعا

 ؛الرغبة يف تكوين وحدة عسكرية بُت الدول الداخلة يف التكامل ؼبواجهة ربديات العامل اػبارجي -1
اػبارجي  داة تستطي  بواسطتها الدولة تأمُت نفسها ضد احتماالت الغزوأصبح التكامل االقتصادي دبثابة أ-2

 1.راضيهاأ لقامة قواعد عسكرية داخإو ، حبيث يسمح التكامل للدول اغبصول على اؼبعونات العسكرية اػبارجية

 2التكامل االقتصادي سسأمزايا و المطمب الثالث: أشكال و 
 شكال التكامل االقتصاديأ ول:الفرع ال 

اؼبوارد واؼبنتجات مث هتيئة السبل أمام التعاون إذا كان التكامل يقوم على إزالة اغبواجز لضمان حرية انتقال 
ي االقتصادي وى ها مرحلة من مراحل ربقيق التكاملاالقتصادي، فإن ذلك يتم بعدة أشكال يبثل كل شكل من

 تتمثل فيما يلي: متتابعة طبسة مراحل
 تنتقل بُت الدول اؼبشًتكة يف على السل  واػبدمات اليت الرسوم اعبمركيةإلغاء  تعٍت يوى منطقة التجارة الحرة:-أ 
  .تفاقيةاال إزاء الدول غَت األعضاء يفو اؼبنطقة اغبرة م  احتفاظ كل دولة بتعرفتها اعبمركية  تفاقيةا

مثل وبدون قيود صبركية  يرباد اعبمركتفاق على حرية تبادل السل  بُت دول االويكون باال :يتحاد الجمركاال -ب
 األخرى. تطبيق الدول األعضاء تعريفة صبركية موحدة يف معامبلهتا م  دول العامل ويضاف عليها ،اؼبرحلة السابقة

من حرية انتقال السل  وإلغاء اغبواجز  يرباد اعبمركيقتضيو اال ويكون زيادة على ما السوق المشتركة: -ج
 العمل ورأس اؼبال بُت دول السوق اؼبشًتكة. يتفاق على حرية انتقال اؼبوارد أو عناصر اإلنتاج وىالاعبمركية، ا

وتكون باإلضافة إىل ما ربقق يف السوق اؼبشًتكة، العمل على تنسيق السياسات  االتحاد االقتصادي: -د
ا فيمالناشئ التمييز  بقصد إزالة االقتصادية واؼبالية والنقدية وما يرتبط هبا من إجراءات ونظم بُت الدول األعضاء

 تفاوت.بينها من 

                                                           
مذكرة ماجستٌر فً العلوم التجارٌة، ، "دراسة حالة اتحاد المغرب العربً-التكامل االقتصادي العربً وتحدٌات العولمة"بدٌار أحمد،  - 1

 .2006/2007-مستغانم–اقتصاد دولً، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس تخصص: 

 
2- B. Ballassa: "The theory of Economic integration", Allen and Vnwin, (1961) . P.1-2. 
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، اؼبالية، ؼبراحل السابقة توحيد السياسات النقديةوتكون باإلضافة إىل ما ربقق يف ا :الوحدة االقتصادية -ىـ
اؼبوحد لدول التكامل( ووجود سلطة ي مؤسسات تكاملية )مثل البنك اؼبركز  وإنشاءالعمل العملة و ، االقتصادية

الوحدة االلتزام  وعلى الدول األعضاء يف ،لتنفيذ السياسات االقتصادية التكاملية يوجهاز إدار  للوحدة عليا
 .بقرارات ىذه السلطة العليا

 .يوضح ذلك التايلاعبدول 
 ( :ملخص لمراحل التكامل االقتصادي1-1الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باالعتماد على مراج  ـبتلفةاؼبصدر :من اعداد الطالب 
هبذا الشكل وبقق مزايا عديدة وتزداد اغباجة إليو يف العصر اغباضر كما يتضح من إن التكامل االقتصادي 

 يلي: بنوده يف الفرع الثاين كما
 ومنها ما يلي:1العصر الحاضرفي الفرع الثاني: مزايا التكامل االقتصادي والحاجة إليه 

 ؛مستقر يتعميق وحسن تنظيم العبلقات االقتصادية الدولية يف إطار تنظيم-أ 
 ؛حسن زبصيص واستخدام اؼبوارد اؼبتاحة يف الدول األعضاء-ب
أو الواسعة  يقد يتوفر بعضها يف دولة مثل األراض استغبلل كافة الطاقات اؼبتاحة بتضافر عوامل اإلنتاج اليت -ت

 ؛يتوفر يف دولة أخرى يأس اؼبال البلزم لبلستثمارات الذالعمالة الكبَتة وال يتوفر لديها ر 
 ؛دول العامل يمناخ وشروط أفضل للتجارة البينية بُت دول التكامل وبينها وبُت باقوجود -ث

                                                           
 (1991) -جامعة األزهر -مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمً -السوق اإلسالمٌة المشتركة :ندوة -1
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انتشرت على مستوى العامل حيث يتيح التكامل فرصة ألن تكون الدول  مواجهة التكتبلت االقتصادية اليت-ج 
ا ؽبذه التكتبلت  ؛ندَّ

والتوصل يبكنو أن يواجو االقتصاديات األخرى من حيث القدرة على التفاوض  يالعمل على إهباد اقتصاد قو  -ح
 إىل شروط تعامل مناسبة م  ىذه االقتصاديات؛

تطبق  إن العوؼبة وما ربملو من متغَتات تعمل على وض  شروط للتجارة اػبارجية والعبلقات االقتصادية الدولية-خ
تصن  بواسطة  يف اجتماعات منظمة التجارة العاؼبية فإن قراراهتاعلى صبي  الدول، وكما ظهر فبا حدث حىت اآلن 

يف حالة التكتل فيما  الدول اؼبتقدمة ولصاغبها على حساب الدول النامية اليت تتعامل منفردة وبأصوات ضعيفة أما
ؼبا فيو صاحل ىذه اؼبنظمة اذ القرارات الصادرة عن زبابينها فإنو يكون لديها صوت قوى يبكن أن يشارك يف صن  و 

على صبي  الدول يف عن منظمة التجارة العاؼبية تطبق  تصدر صبي  الدول، ومن جانب آخر فإن القرارات اليت
أو ذات خصائص  عبلقاهتا االقتصادية الدولية، وقد تكون غَت مبلئمة للتعامل فيما بُت ؾبموعة دول متجاورة،

اقتصادي، فإنو هبوز ؽبا أن تض  شروطاً مناسبة للتعامل  مشًتكة، أما لو كانت ىذه الدول منظمة يف شكل تكتل
 على الدول األخرى. فيما بينها دون إلزامها بتطبيق ذلك

التكامل االقتصادي وفق ىذا التصور البد لو من أسس حىت وبقق ىذه اؼبزايا ويف الفقرة التالية نوضح إن      
 ىذه األسس.

 1الفرع الثالث: أسس التكامل االقتصادي
التكامل االقتصادي يدور حول تنظيم العبلقات االقتصادية بُت ؾبموعة من الدول ولذلك البد أن تكون  إن

 ىناك عبلقات اقتصادية أوال، وأن يستند التكامل على ؾبموعة من األسس من أنبها ما يلي:
 ؛تصاالتاعبوار بُت الدول األعضاء يف التكامل لتسهيل االنتقال واال-أ

 واالجتماعي ألن التكامل يف هناية األمر عبلقات بشرية بُت سكان الدول الثقايفالتجانس -ب
 ؛اؼبتكاملة

 ألن التكامل يف أحد  يالتنوع من حيث اختبلف اؼبوارد واؼبنتجات فيما بُت الدول وكذا التنوع البيئ -ت
 ؛مضامينو ىو ذبمي  أجزاء ـبتلفة يف كل واحد

 هبا. الستفادةدولة وبالتكامل فيما بينها يبكناغَت مستغلة لدى كل  وجود طاقات -ث

                                                           
1
 (.1999بجامعة األزهر،) اإلسالمً"، المنعقد بمركز صالح كامل لالقتصاد اقتصادٌات العالم اإلسالمً فً ظل العولمةمؤتمر " - 
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التكامل؟  اجة إىلحبالعامل العريب  يف يفهل الوض  االقتصاد ،اؼبفاىيم األساسية للتكامل االقتصادي أىم يىذه ى
 .التايل طلبىذا ما سنتعرف عليو يف اؼبوىل تتوفر فيو أسس التكامل؟ 

 1االقتصاديالتكامل  أثار ومعوقات المطمب الرابع:

نو قد ينتج أال إ ،بالرغم من اؼبزايا العديدة اليت يتيحها التكامل االقتصادي للدول اؼبتكاملة وذلك بتحقيق الرفاىية
 و مشاكل.أكما قد يواجو التكامل االقتصادي معوقات ،  ثارأعن التكامل عدة 

 أثار التكامل االقتصادي  ول:الفرع ال 

االقتصادي من  ساس لتقييم جهود التكاملول من وض  األأىو  "جاكوب فاينر"يعترب االقتصادي األمريكي     
 الديناميكية للتكامل االقتصادي. واآلثارالساكنة  لآلثاروجهة النظر التحليلية وذلك من خبلل تطرقو 

 اآلثار الساكنة للتكامل االقتصادي أوال:

. ففي حالة "و" ربول التجارة ونبا :"خلق التجارة" اقًتح" جاكوب فاينر" مفهومُت بغرض تقييم أثار التكامل    
ما إذا كان األثر الصايف ىو لصاحل خلق التجارة، يقال بأن جهود التكامل ىي لصاحل الدولة ؿبل التحليل، 

 الصايف لصاحل ربول التجارة. والعكس صحيح يف حالة كون األثر

  ثري تحويل وخلق التجارةأ-1
 كفاء بسببأىل منتجُت إكفاء أثر تعميق التجارة التحول من منتجُت غَت أو أ "بأثر خلق التجارة"يقصد     

خرى قل تكلفة مستورد من الدول األأنتاج إاحمللي للبلد العضو بالتكامل ب اإلنتاججزء من  إحبلل التكامل )
 2اإلنشائي.ثر اه االقتصادي "فينر" باألثر ظب  ىذا األ عضاء بالتكامل(.األ
تعويض السل  اؼبنتجة ؿبليا بالواردات القادمة من باقي الدول اؼبتكاملة نظرا  ثر يفيتمثل ىذا األ خرىأوبعبارة     
هبايب للتكامل إثر أثر خلق التجارة أويعترب  احمللية. اإلنتاجبتكاليف مقارنةلبفاض تكاليفها يف ىذه الدول ال

فضل للموارد بفضل حرية أىل زبصيص إنو يؤدي عضاء يف التكامل ألاأل يزيد يف رفاىية الدول، االقتصادي
 التجارة.

                                                           
1
 4991، مركز الدراسات السٌاسٌة و االستراتٌجٌة باألهرام، مؤسسة األهرام 3991التقرٌر االستراتٌجً العربً  - 

http://www.Ahram.org.eg/acpss/Ahram.htm.                                                                                                   
2 - François gouthier,  " Relation économique international",2

ème
edition,les presses de l’université  

lava sainte.foy,Canada.1992,p:192 
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كفاء أىل منتجُت غَت إكفاء أي التحول من منتجُت ، أثر خلق التجارةأفيعٍت عكس "ثر ربويل التجارة"أما أ     
عضاء بالتكامل ؿبل واردات كانت تستورد من بلد حد الدول األأواردات مرتفعة التكلفة مستوردة من  إحبلل)

رباد اعبمركي بتعويض السل  اؼبستوردة من ثر ربويل التجارة يعٍت قيام دول االأن إخرى فأو بعبارة أ عضو(.غَت 
نظرا لتطبيق التعريفة اعبمركية اؼبوحدة على استَتاد السل   ،اؼبتكاملة بالسل  اؼبنتجة داخل اؼبنطقة، باقي دول العامل

 .عريفة صبركية داخل منطقة التكاملية تأالسل  اؼبنتجة من  إعفاءو   ،من دول خارج منطقة التكامل
 جلأدفعت من  كثَتةمواال  أن أيفسر لنا ، لى سعراأغىل موردين إرخص سعرا أن ربويل التجارة من موردين إ    

 ثارأثر سليب من أوؽبذا يعترب ربويل التجارة ، ضافيةإوبالتايل يعترب ىذا الفارق تكلفة ، شراء نفس اؼبنتوج
 1.التكامل

 ثر على االستهالك وتوزيع الدخل األ-2

سعار أسعار بعض السل  وارتفاع أىل البفاض إطراف التكامل يؤدي ألغاء القيود على حركة السل  بُت إن إ    
وما وبدث من تغَت ، رتفاع الرسوم اعببائية بعد التكاملطراف يف التكامل نتيجة الأاؼبستوردة من دول غَت السل  

فراد على طلب ىذه السل  فبا يؤثر على عادة توزي  مداخيل األإىل إسعار سل  االستهبلك يؤدي أنسيب يف 
 2.مستوى الرفاىية االقتصادية

  اإلنتاجثر التكامل على عناصر أ-3

 :مال ويد عاملة بُت دول التكامل رأسمن  اإلنتاجىل حرية تنقل عوامل إن التكامل االقتصادي يؤدي إ    
و على أموال مودعة لدى البنوك أما على شكل إبُت دول منطقة التكامل  نو ينتقل ماإاؼبال ف لرأسبالنسبة  -

  .3شكل استثمارات
داخل منطقة التكامل بالتخصص  اإلنتاجيةوتنسيق  اإلنتاجأما بالنسبة لعنصر العمل، فإنو يسمح انتقال عناصر  -

والتعمق يف تقسيم العمل بناء على اؼبزايا النسبية اليت تتمت  هبا األنشطة والدول اؼبتكاملة. أي أنو عندما يكون 
الفرق يف األجور كبَت بُت دول منطقة التكامل فهذا يؤدي إىل انتقال اليد العاملة من البلد الذي يبنح أقل أجر 

                                                           
1
 202(،ص:2003،)اإلسكندرٌة"، الدار الجامعٌة، التجارة الدولٌة والتموٌلكامل بكري ، " - 

2
 .217(،ص1999،)-اإلسكندرٌة-مؤسسة شباب الجامعة :"االقتصاد الدولً" أحمد فرٌد مصطفى، محمد عبد المنعم غفر - 

،مذكرة ماجستٌر، معهد العلوم االقتصادٌة، جامعة الجزائر، "(1997-1970الفترة )التكامل االقتصادي المغاربً فً "ادرٌس محموش،  - 3

 23،24، ص:2002
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نح أعلى أجر، إضافة إىل ذلك فإن التكامل االقتصادي يساىم  يف ربسُت اؽبياكل االقتصادية إىل البلد الذي يب
  1.اإلنتاجكما ونوعا فبا يزيد من نسبة التوظيف ومستوى العوائد اليت ربصل عليها عناصر   اإلنتاجوتطوير 

 الديناميكية للتكامل االقتصادي اآلثار ثانيا:

  ثر المنافسةأ-1
ىل زيادة اؼبنافسة بُت اؼبنتجُت والقضاء على االحتكار وينتج عن ذلك زبفيض إن التكامل االقتصادي يؤدي إ

 و زبفيض اغبواجز اعبمركية.أ إلغاءكما ونوعا بسبب   اإلنتاجسعار وربسُت األ

 اإلنتاجثر وفرات أ -2

أي  ،الكبَت اإلنتاجتساع حجم السوق البفاض يف تكاليف ايًتتب عن ، حبيث النطاق"وفرات "تسمى أيضا    
نتيجة االستفادة من  ،السلعة اليت ينتجها كل بلد طرف إنتاجن التكامل االقتصادي يساىم يف زبفيض نفقة أ

 الكبَت. اإلنتاج إمكانيات

 زيادة النشاط االستثماري -3

جنيب يف منطقة صناعات التصدير وتشجي  االستثمار األىل زيادة االستثمارات يف إيؤدي التكامل االقتصادي     
وربسُت ىيكل الصادرات من ، يادة معدالت النمو االقتصاديوتشجي  الصناعات الناشئة وبالتايل ز ، التكامل

 حيث الًتكيب السلعي والتوزي  اعبغرايف للصادرات.
  معوقات  التكامل االقتصادي الفرع الثاني:

وقد تكون ىذه اؼبعوقات ، و عقبات فبا يعجل بفشلوأثناء قيامو مشاكل أقد يواجو التكامل االقتصادي          
ثناء مراحل أوقد تكون ىذه العقبات ، رض الواق أىل عدم ذبسيده يف إفبا يؤدي ، وىل منوقبل تنفيذ اؼبراحل األ

 ن تتمثل أوىذه اؼبشاكل متعددة يبكن ، ىل مرحلة التكامل التامإفبا وبول دون الوصول ، التكامل اؼبتقدمة
 2:يليما يف

سل  متشاهبة وىذا ال  إنتاجىل إقد تتجو ىذه الدول  :تشابو الهياكل القاعدية االقتصادية لبعض دول التكتل -1
 هنا تنتج نفس السل .يشج  على زيادة التبادل التجاري عن طريق التكامل بُت دول التكتل أل

                                                           
1
مجلة دراسات اقتصادٌة، مركز البحوث والدراسات  "،مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربً" أحمد، بوكسانً رشٌد، دبٌش - 

 .88، ص 2004، سبتمبر 4لجزائر، العدد ا، -البصٌرة -االنسانٌة
 -الجزائر-2012"، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،التكتالت االقتصادٌة االقلٌمٌة" اسماعٌل معراف - 2
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 إن ضعف أو انعدام البٌت التحتية من وسائل نقل، مواصبلت وشبكة: لبعض الدولضعف البنية التحتية  -2
ن تطور البٌت التحتية يسهل عملية التبادل التجاري بُت أل، قامة تكامل اقتصاديإمعلومات يف بعض الدول يعيق 

 الدول عن طريق اقتصاد الوقت و التكاليف.

يؤدي التباين الكبَت يف  :والسياسات االقتصادية المتبعةساليب التنمية أاختالف درجات النمو االقتصادي و  -3
ىل مواجهة عدة صعوبات أثناء قيام التكامل إمستويات التقدم االقتصادي واالجتماعي بُت البلدان اؼبختلفة 

اإلنتاج كما تتجو إليها عناصر ،  الدول اؼبتقدمة تستفيد من مكاسب التكامل االقتصادي بُت ىذه البلدان ألن
 نتقال لتوفر اػبربات ورؤوس األموال.القابلة لبل

رادة السياسية ألصحاب ن غياب الوعي واإلإ :مشاكل تتعلق بالجانب السياسي ونقص الوعي بأىمية التكامل -4
رادة السياسية التكاملية يف مظاىر ـبتلفة وينعكس ضعف اإل، قتصادياالقرار يشكبلن عائق أمام إقامة تكامل 

وكذلك نقص الوعي  تفاقات من مضموهنا واالكتفاء باستمرار وجودىا شكليااؼبؤسسات واؼبنظمات واال إفراغمنها 
نو يعمق تبعية أونظرهتم اػباطئة للتكامل على ، حها ؽبانوباؼبزايا اليت يب، لدى شعوب بعض الدول بأنبية تكاملها

 لغاء الرسوم اعبمركية.يراداهتا نظرا إلإص من البلد ويقسم مواردىا على ؾبموعة الدول اؼبتكاملة معها وينق
فمثبل ، تفاقيات التكاملاثناء تنفيذ أقد تواجو بعض الدول مشاكل  :تفاقيات التكاملامشاكل متعلقة بتنفيذ  -5

قد يؤدي ، اؼبختلفة وض  تعريفة صبركية موحدة تفرض على ؾبموعة الدول األعضاء ذات التعريفات اعبمركية
، رفض ىذه التعريفة ألهنا تقل مثبل عن الرسم الذي تفرضو على وارداهتا من السل  األجنبيةببعض الدول إىل 

 .خوفا من تعرض مصاغبها التجارية للخطر، دول أخرى ترفض تعريفة موحدة تزيد عن الرسم اؼبعمول بوو 
نذكر  ،االقتصاديمن اؼبشاكل األخرى اليت تطرح على مستوى التكامل  :يرادات المحصلةمشاكل توزيع اإل -6

كيفية تعويض خسائر بعض ىذه ،  يرادات احملصلة من صبارك الدول األعضاء يف التكاملمشكلة توزي  ؾبموع اإل
يرادات احملصلة رباد اعبمركي فإن اإليرادات االإختبلف مسانبة كل دولة يف فنظرا ال، يرادات اعبمركيةالدول من اإل

، وىنا يطرح اإلشكال حول األساس اؼبعتمد عليو يف توزي  ىذه اغبصص، من بعض الدول األعضاء تكون متباينة
أو ربويل بعض اؼبوارد إىل الدول اليت  فقد يتخذ التعويض صورة منح معاملة تفضيلية، الضرر ىبص توزي  أما فيما

 حققت مكاسب أقل من الدول اليت حققت موارد أكرب.
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ومشكل الفصل يف ، وإقامة اؼبشروعات اعبديدة، اإلنتاجر ىل جانب ىذه اؼبشاكل ىناك مشكل انتقال عناصإ   
وىل مراحل التكامل قبل تنسيق أوكل ىذه اؼبشاكل ربدث يف ، تفاقيات اؼبربمة وتعديلهااؼبنازعات بشأن اال

 1النقدية والضريبية.، اؼبالية، السياسات االقتصادية
قد ينجم عنو آثار سلبية يف اؼبدى ، أو أكثر فبا سبق يتبُت لنا أن إقامة أي تكامل اقتصادي بُت دولتُت   

يبكن ربقيق التكامل من البداية إذا مل تتوفر  كما ال،  هبابية فيتطلب ظهورىا وقتا طويبلأما اآلثار اإل، القصَت
 مشاكل.شروط البلزمة إلقامتو أو اعًتضتو ال

 "فاقأو واقع  "التكامل االقتصادي العربي  المبحث الثالث:

يطرح التكتل االقتصادي العريب كحقيقة موضوعية أفرزهتا التغَتات العاؼبية يف إطار ، التكتبلت يف خضم نظام   
ىل ربقيق التكامل االقتصادي بُت الدول العربية نظرا للتحديات اليت تواجهها نتيجة تعاظم إوازداد الطموح ، العوؼبة

غَت أن مسَتة التكامل تعرضت ، العامل العريب وجيا يفلوازدياد فجوة الغذاء وفجوة التكنو ، التكتبلت العاؼبية
 ألزمات متواصلة أثرت عليها سلبا. 

 2مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي العربي :ولالمطمب ال 

 مقومات التكامل االقتصادي العربي :ولالفرع ال 

، احمليطات، )البحار قطار العاملأوتفصلو فواصل طبيعية عما هباوره من ، وبتل الوطن العريب مساحة واسعة   
ىل التعاون بُت إدت أخرى أن امتبلكو ؼبقومات أال إوبالرغم من تلك الفواصل ، السبلسل اعببلية...(، الصحاري

 يلي: قطاره وتتمثل فيماأ
 المقومات غير االقتصادية  -1
  وحدة اللغة العربية-أ

ىداف كتكوين تعمل على ربقيق ؾبموعة من األ تصالاهنا وسيلة مم ألبطة قوية بُت األاتشكل اللغة العربية ر     
وىي اللغة الرظبية  ،والدينية اإلقليمية ،االختبلفات العشائرية إلغاءحاسيس و توحيد اؼبشاعر واأل، اؼبفاىيم اؼبشًتكة

 قطار الوطن العريب.أيف صبي  
                                                           

1
"، االسكندرٌة، مكتبة الوفاء القانونٌة، المشروعات العربٌة المشتركة ودورها فً تحقٌق التكامل االقتصادي العربًسماح أحمد فضل،  " -

  .72- 67ص:  (،2010الطبعة األولى، )
2
منظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة، أعمال المؤتمرات، ال، "-الطموحات والمشاكل-التكامل االقتصادي العربًمحمد صفوت قابل، "- 

   1144،عام174ص.
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  اإلسالميوحدة الدين -ب

 :فمن مظاىره، اػبصائص اعبماعية ما يتطلب التعاونن لو من أيعترب رابطة قوية خاصة و  اإلسبلميالدين     
 ؛الصبلة اعبماعية كبو قبلة واحدة - 
 ؛اغبج و مناسكو -
 ...اإلسبلميةعياد التكافل بُت اؼبسلمُت ووحدة األ -
 التاريخ المشترك   -ت

حيث عاش الوطن العريب تارىبا واحدا ، ساسية لقيام تكامل اقتصادي عريبن التاريخ اؼبشًتك من اؼبقومات األإ   
 ولكن تفككت ىذه الوحدة بتعرض عدة دول عربية لبلستعمار واالنتداب.، اإلسبلمربت راية 

ما حاليا وم  ، أخاصة قبل تطور وسائل اؼبواصبلت، ثَتا سلبيا على التكامل العريبأكان ؽبذا العامل سابقا ت  
  .التقارب اعبغرايف بُت الدول العربية يعترب عنصرا ؿبفزا للتكامل االقتصادين إف، تصال واؼبواصبلتتطور وسائل اال

 المقومات االقتصادية  –2 
تتوافر يف الوطن العريب عدة مقومات أساسية لقيام تكامل اقتصادي، وإن التعامل م  الوطن العريب كوحدة     

اؼبشًتكة .إن ىذه اػبصائص تشكل مرتكزا لعملية وحدة اللغة والتاريخ واعبغرافيا واؼبصاحل  سياسية ترتكز على
 يلي: ويبكن ربديد ىذه اؼبقومات فيما، االقتصادية واالجتماعية التكامل يف أبعادىا السياسية،

، يبلك الوطن العريب موارد اقتصادية كبَتة ومتنوعة يف اجملالُت الزراعي والصناعي: وتنوع الموارد الطبيعية تعدد -أ
، طار ىذه اؼبساحة الكبَتة تتنوع اؼبناخاتإ. ويف 2مليون كم 14ة كبَتة تبلغ حوايل مساححبيث يبتد على 

 3مليار م 175يستغل منها حاليا  3مليار م370 مصادر اؼبياه اليت تبلغ حوايل نواع الًتبة وتتعددأالتضاريس و 
ىل الغاز ومصادر الطاقة إمن النفط الثروات اؼبعدنية ومصادر الطاقة  ،ونتيجة لذلك تتنوع احملاصيل الزراعية فقط.

 اؼبتجددة كالرياح واغبرارة .

ىذا ما يؤكده توافر عدد كبَت  ،ن سعة السوق العربية تشكل ؾباال رحبا للتكامل العريبإ حجم السوق العربية: -ب
ترتكز على  سًتاتيجيةا إمباءىل مدى بعيد مث إوربسينها  اإلنتاجيةالضرورية لتوسي  الطاقة  واإلمكانات   من اؼبوارد

 التعاون والتكامل.
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تساع التعليم داري نظرا الو اإلأيبتلك الوطن العريب كوادر ـبتلفة يف اجملالُت التكنولوجي : توافر الكوادر-ت
ووسائل النقل ، نًتنتعبلم واالتصال كاألوتوفر التكنولوجيا اغبديثة لئل، كاديبي وتعدد مراكز البحث العلميةاأل

 1.وىناك مؤسسات حبثية مهتمة بالتكامل على الصعيدين الرظبي وغَت الرظبي، البحرية واعبوية، الربية
 2معوقات التكامل االقتصادي العربي الفرع الثاني:

إن مقومات التكامل االقتصادي العريب )عوامل اهبابية( يبكن دحضها دبعوقات )عوامل سلبية ( وىذا ما يفسر   
 يبكن إهباز أىم ىذه اؼبعوقات .مستوى طموح اعبهات اليت تنادي بوعدم وصول التكامل االقتصادي العريب إىل 

 فيما يلي :
 الوضع السياسي  -أ

ككل تؤثر على االستثمار يف اؼبنطقة واليت تتجلى يف اؼبشاكل اغبدودية واغبروب   اؼبنطقة العربية وضاعأن إ    
ن البلدان العربية مازالت سبر دبرحلة إ. وكذا ما يسمى بثورات الربي  العريب من ـبلفات االستعمارىلية وىي األ

م  الدول العربية بقيت مضطربة  غربا وجنوبا فعبلقتها،ما دول اعبوار غَت العربية مشاال أ، حرب"والبل   سبلم"البل  
 .رض واؼبياه ونزاعات على األ، زىا التدخل يف الشؤون الداخليةومتوترة مي  

ىل إمن شأنو عرقلة جذب االستثمارات ، وعدم وجود آليات غبل النزاعات، ن تدىور الوض  السياسي العريبإ
 اؼبنطقة العربية الغارقة يف النزاعات.

 الوضع االقتصادي -ب
 :ىيتتجلى يف العوامل الطاردة لبلستثمار و      
، اؼبواصبلت، النقل، واؼبتمثلة يف خدمات الطرق :سية كما ونوعا يف الدول العربيةساعدم توفر البنية األ -

 ؛ الطاقة واؼبياه....، ؼبوانئ، ا سلكيةوالبل   االتصاالت السلكية 
فبا يعرقل تسويق اؼبستثمرين ؼبنتجاهتم والبفاض  أي ضيق الطاقة االستيعابية للسوق ؿبدودية السوق احمللي:-

 ما بسبب السياسة، أىل صعوبات متعلقة بتحرير اؼببادالت التجارية بُت الدول العربيةإضافة ، إالعائد االستثماري
 ؛اغبمائية اعبمركية وغَت اعبمركية أو بسبب اؼبنافسة اؼبضروبة عليها من طرف السل  األجنبية

، وبالتايل غياب دورىا اؼبتمثل يف التوسط اؼبايل بُت األسواق اؼبالية يف معظم الدول العربيةغياب أو ضعف -
 ؛السيولة النقدية واحتياجات سبويل اؼبشاري  االستثمارية يف األجلُت اؼبتوسط والطويل

                                                           
 .35(، ص. 1987دار الجلٌل، دمشق ،)، التكامل االقتصادي العربًالحمش منٌر،  - 1
 
2
 1141"، المعهد العربً للتخطٌط، أفرٌل اندماج اقتصادي اقلٌمً أم دولً، الحالة العربٌةحلقة نقاشٌة حول: أحمد الكواز، "- 
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دارية إلىل نقص كفاءة االجراءات اإدى أفبا ، عدم وضوح السياسات االقتصادية :وغياب التخطيط اؼبنظم -
 ؛اؼبؤسسية اؼبصاحبة للنشاط االستثماريو 
 ؛جانبالتمييز يف اؼبعاملة الضريبية بُت اؼبستثمرين الوطنيُت واؼبستثمرين األ -
 ؛س اؼبالأرباح ور والقيود على ربويل العملة وربويل األ، تعدد سعر الصرف وعدم ثباتو-
 1؛ىل اػبارجإاؼبنتج للسل  الغذائية فبا زاد من التبعية ضعف حجم االستثمارات اؼبوجهة للقطاع الزراعي  -

اؼبنتجات و النسيج ، اؼبنتجات الغذائية إنتاجاقتصار مشروعات الصناعات التحويلية على الصناعات اػبفيفة مثل -
 ؛واؼبيكانيكية بينما تتضاءل فيها مشروعات الصناعات الثقيلة ،الكيمياوية

 .وغَت البينية ثر سلبا على االستثمارات العربية البينية أضعف التكنولوجيا يف الدول العربية فبا  -

 2التكامل االقتصادي العربي مراحل المطمب الثاني:

تعد فكرة التكامل االقتصادي العريب فكرة قديبة مطروحة على الصعيد العريب بدليل ظهور عدة ؿباوالت     
ومنذ اػبمسينيات اىتمت الدول ، التكامل لكنها مل ربقق النتائج اؼبرجوة منها نظرا لعدة معوقاتهتدف لتحقيق 

فكونت ؾبموعات من الدول العربية تكتبلت للتعاون ، رتباطو بأىداف التنميةالعربية بالتعاون االقتصادي ال
العمل االقتصادي العريب بعدة  ولقد مر  ، الثنائيةتجارة اغبرة لل اتيتفاقابرمت عدة أو ، االقتصادي والتبادل التجاري

 مسارات من بينها:

 معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي ول:الفرع ال  -1

تفاقية أو معاىدة عرفت ابعقد أول  1950 /04/ 13بدأت مسَتة التكامل االقتصادي العريب يف       
بعد  20/03/1945اليت أنشئت يف  اؼبنبثقة عن جامعة الدول العربية، عاىدة الدفاع اؼبشًتك والتعاون العريب"دب"

 09/10/1944.3التوقي  على بروتوكول اإلسكندرية يف 

وقد أقر ميثاق اعبامعة كل من األردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر، السعودية واليمن، وكان اؽبدف من ىذه       
 الصلة بينها.وتوثيق ، ىو توحيد الدول العربيةاعبامعة 

مث ، تفاقية على أنبية القيام بعمل صباعي لتنمية اقتصاديات الدول العربيةمن ىذه اال 07لقد نصت اؼبادة       
األردن، سوريا، العراق : وىيتفاقية التبادل التجاري والًتانزيت "بُت دول اعبامعة العربية ابرام "إتفاق بتعزز ىذا اال

                                                           
1
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2
 -Cencis, poverty in transformation, définition indicators and key players at the  national and 

méditerraneanlevel, rapport finalde recherches, femise, mars 2000. 
3
 .269 .(، ص1985بٌروت: دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر،)، المالمح الرئٌسٌة فً اقتصادٌات البلدان العربٌةٌونس أحمد البطرٌق،  - 
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 إنشاءىل إوهتدف ، من الرسوم اعبمركية اإلعفاءاتتفاقية وتشمل ىذه اال .واليمن ليبيا، مصر، لبنانالسعودية، 
 منظمة ذبارية عربية حرة كمدخل لقيام تكامل اقتصادي عريب.

  مشروع الوحدة االقتصادية العربية :الفرع الثاني-2
والذي أوصت ، يف دمشق 22/05/1956زبذت اللجنة السياسية عبامعة الدول العربية قرارىا بتاريخ القد      

دبوجبو اغبكومات العربية بتشكيل عبنة من اػبرباء العرب مهمتها إعداد مشروع كامل للوحدة االقتصادية 
على أن تقدم عبنة اػبرباء تقريرىا إىل اللجنة السياسية يف مدة ال تتجاوز ، تباعها لتحقيقهاإواػبطوات الواجب 

وأعدت  1956أوت 22إىل  06اديُت العرب اجتماعها بلبنان من وعقدت عبنة اػبرباء االقتص، أربعة أشهر
ن  بتاريخ يوقد مت عرض تقرير اللجنة على ؾبلس اعبامعة يف الدورة السادسة والعشر ، مشروع الوحدة

حيث قامت ، 5/05/1957مث أحيل على اجمللس االقتصادي ؼبناقشتو يف الدورة الرابعة يف ، 15/10/1956
 بعض إدخالو  االقتصادية والوحدة والتخطيط اؼبنبثقة عن ؾبلس اعبامعة بدراسة اؼبشروع ؾبدداعبنة الشؤون 

تفاقيات االقتصادية الثنائية ذات الطاب  السياسي أو ضافة ملحقُت أحدنبا يتعلق باالإالتعديبلت عليو م  
باؼبوافقة جنة اجمللس االقتصادي لل  وأوصت ا يتعلق باػبطوات البلزمة لتحقيق الوحدة االقتصادية.والثاين ، الدفاعي

 1على ىذا اؼبشروع.
 تفاقية يتمثل يف ربقيق وحدة اقتصادية كاملة بُت الدول العربية تضمن ؽبا ما يلي: أما عن ؿبتوى اال      

 ؛حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال -
 ؛حرية انتقال البضائ  واؼبنتجات الوطنية واألجنبية-
 ؛وفبارسة النشاط االقتصاديحرية اإلقامة -
 ؛حرية النقل والًتانزيت-
 ( من اؼبشروع بأن تقوم الدول العربية دبا يلي:02لتحقيق ىذه األىداف تقضي اؼبادة الثانية)   
 ؛جعل ببلدىا منطقة صبركية موحدة -
 ؛توحيد أنظمة التجارة اػبارجية، النقل والًتانزيت -
 ؛م  البلدان األخرى بصورة مشًتكة تفاقيات اؼبدفوعاتاتفاقيات التجارية و عقد اال -
 ؛تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية والتجارية-

                                                           
)مجلة التعاون الخلٌجً :خٌارات وبدائل(، مركز اإلمارات مشروعات التعاون االقتصادي اإلقلٌمٌة والدولٌة"،ابراهٌم سلٌمان المهنا ،" - 1

 .54 -47.(،  ص 1998، )1،الطبعة 21للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة ، اإلمارات العربٌة المتحدة،  العدد 
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 ؛تنسيق تشريعات العمل والضمان االجتماعي -
 .توحيد التشريعات الضريبية، اؼبالية والنقدية -

 مصر، الكويت، واؼبغرب،األردن، سوريا،  من طرف كل من: 06/01/1962تفاقية يف مت التوقي  على اال    
 ، ومل تلق سبيلها إىل النجاح بسبب عراقيل واجهتها.30/04/1962ودخلت حيز التنفيذ بداية من  

  الفرع الثالث: السوق العربية المشتركة -3
 ، والقاضي بإنشاء السوق13/08/1964يف دورة انعقاد اجمللس الثاين بتاريخ  17لقد صدر القرار رقم     

وقد اكبصر تنفيذ قرار السوق اؼبشًتكة يف البداية،  اؼبشًتكة كخطوة كبو ربقيق الوحدة االقتصادية الكاملة.العربية 
، األردن دولة عضو يف ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية وىي: 14على شكل منطقة حرة، يف أرب  دول من بُت 

وبعد ، 01/01/1965تفاقية السوق العربية اؼبشًتكة سارية اؼبفعول ابتداء من اوأصبحت  ومصر.، العراق، سوريا
 .1977انيا سنة تاليمن وموري، ليبيا سنة انضمت ثبلث دول أخرى وىي: (12)اثٍت عشر

 :سوق نذكراليت تسعى لتحقيقها ىذه ال من األىداف   

 ؛حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال-
 ؛واؼبنتجات الوطنية واألجنبيةحرية تبادل البضائ   -
 ؛ط االقتصادياالستخدام وفبارسة النشا، العمل، قامةحرية اإل -
 اؼبوانئ واؼبطارات اؼبدنية. ،الًتانزيت واستعمال وسائل النقل ،حرية النقل-

من خبلل ىذه األىداف يتضح أن السوق العربية اؼبشًتكة كانت ترمي إىل إقامة منطقة ذبارة حرة، والتوجو      
يدل على أهنا سوق مشًتكة. إال أن السوق اؼبشًتكة قد  ألنو مل يشر يف موادىا السبعة عشر ما، رباد صبركياكبو 

اؼبادة السابعة ، السوق إنشاءتفاقية افقد نصت ، تعثرت يف التنفيذ لعدة أسباب منها ما يرتبط بقواعد اؼبنشأ
على  الدول األعضاء بالسوق،متضمنة اؼبواد األولية اليت منشؤىا أحد ، احمللية اإلنتاجعلى زبفيض تكاليف ، عشر
ليشَت اىل اؼبواد األولية واليد العاملة احمللية  1968من التكاليف الكلية. ومت تعديل ىذا الشرط عام   %40األقل

ليشَت إىل أن اؼبنتجات ىي من منشأ الدولة  1978تعديل آخر يف عام مث تبله  قط.ألولية فبدال من اؼبواد ا
 اؼبعنية.
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 1891التجاري بين الدول العربية عام تفاقية تيسير وتنمية التبادل ا :الفرع الرابع -4

تفاقية تنمية التبادل التجاري العريب البيٍت وربطو وقد استهدفت ىذه اال ،1981تفاقية عام أبرمت ىذه اال      
ات العربية اؼبتخصصة دبا يف ذلك ومن خبلل مشاركة اؼبؤسس، اؼبنتجة لسل  التبادل اإلنتاجيةنشطة بدعم األ

تقل القيمة اؼبضافة ذات  على قواعد اؼبنشأ)ال 1981تفاقية عام اوقد اعتمدت  مان.ضمؤسسات التمويل وال
وقد بلغ عدد الدول العربية اليت ، السل  اجملمعة( إنتاجيف حالة  %20و %40اؼبنشأ العريب  يف الدولة اؼبعنية عن 

 1تفاقية شبانية عشر دولة عربية.صادقت على اال

 على عدة مبادئ أنبها :تفاقية لقد قامت ىذه اال     
والتدرج االنتقائي يف ربرير التبادل التجاري من القيود والرسوم ، التبادلية واػبدمية، اإلنتاجيةالربط بُت اعبوانب  -

 ؛اؼبفروضة

 ؛التوزي  العادل للمناف  والتكاليف بُت أطراف العبلقات الدولية -
 ،والتبادل واػبدمات اإلنتاجتفاقية يف ؾباالت ذ أحكام االتوفَت عدد من اغبوافز اؼبالية وغَتىا لتيسَت تنفي -
سوق سلعية عربية مشًتكة لعدد  إنشاءو ، ىل العقوبات االقتصادية بالنسبة للمخالفات القوميةإاستبعاد اللجوء و 

للسل   سًتاتيجيةاالالطبيعة ، والتبادل اإلنتاجهبري انتقاؤىا سنويا وفقا ألولويات وضوابط )مثل حجم ، من السل 
 ألنبية التصديرية ومدى خدمة التكامل االقتصادي(.، انسبة اؼبكون العريب فيها، ومنتوجات اؼبشاري  اؼبشًتكة

وكانت اؼبفاوضات قائمة ، من أجل مناقشة سبل ووسائل تنفيذ ىذه االتفاقية 1987عقد مؤسبر بالرياض سنة 
تفاق اىل إ" بشأن الوصول 1992-1985ل الفًتة "طار عبنة اؼبفاوضات التجارية طواإبُت الدول العربية يف 

للسل   وكان ىناك خبلف بُت الدول العربية حول التحرير الفوري، لتحرير أي ؾبموعات سلعية من السل  اؼبصنعة
ىل إذبهت الدول العربية ا، وبعد فشل ىذه االتفاقية، للتخفيض التدرهبي إخضاعهاالزراعية وارتأى  البعض إىل 

 2البديلالبحث عن 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الفرع الخامس:-5

الربنامج تفاقية اعلى  1997أكد اجمللس االقتصادي واالجتماعي سنة ، 1996استجابة لقرار القاىرة سنة 
 نشاء السوق اؼبشًتكة. إلتمييزىا عن "اؼبنطقة الصغرى" اؼبرتبطة ب، التنفيذي ؼبنطقة التجارة اغبرة العربية الكربى

                                                           
 "، مذكرة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة، فرع: التكامل االقتصادي العربً بٌن الواقع واآلفاقكحلة بوبكر، " - 1

 .2010/2011-مستغانم –تحلٌل اقتصادي، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس    
2

 ، الصادر عن برنامج تموٌل التجارة العربٌة.2004لعام  التقرٌر االقتصادي العربً الموحد -
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وقد مت  ، 10%اعبمركيةواالعتماد على زبفيض تدرهبي للتعريفة ، 1998تقرر انشاء اؼبنطقة بدءا من سنة      
. 2007بدال من  2005يف هناية عام  استكمال اؼبنطقة ليتم 20%للسنتُت األخَتتُت إىل  رف  نسبة التخفيض

ومشكلة اؼببالغة بطلب االستثناءات من ، اؼبرتبطة بقواعد اؼبنشأولعل من أىم مشاكل ىذه اؼبنطقة ىي تلك 
 واستمرار القيود غَت اعبمركية .، زبفيض التعريفة اعبمركية

 1تكمن أنبية ىذه اؼبنطقة يف ما يلي:و 

 تشجي  االستثمار وانتقال رؤوس األموال وإقامة اؼبشاري  اؼبشًتكة؛ -
 خدماهتا وتعزيز تعاوهنا؛التنسيق ما بُت البنوك العربية لتطوير  -
 الواس ، وخفض اإلنتاجتوحيد األسواق العربية وتكاملها من خبلل استيعاب التقنيات اغبديثة والتوجو كبو  -

فرص عمل جديدة وتوزي  أمثل للموارد وتكامل أفضل للصناعات واالنفتاح على االقتصاد  هبادإو ، التكاليف
 ؛العاؼبي 

 التدرهبي بُت النظم التجارية اعبديدة كمنظمة التجارة العاؼبية وـبتلف التكتبلت الدولية.تسهيل عملية التكامل -

 العربية وأثارها المحتممة عمى التكامل االقتصادي العربي-وروبيةلشراكة ال االثالث: المطمب

ويف ، سًتاتيجيةاعلى أهنا منطقة ذات أنبية  إفريقياوسط ومشال ىل منطقة الشرق األإورويب رباد األينظر اال    
سنة  برشلونة إعبلنتفاقيات شراكة ثنائية وض  أسسها االعربية  -وروبيةربكم العبلقات األ، طار ىذا اؼبشروعإ

 ىل ربقيق ما يلي:إتفاقيات ورويب من خبلل ىذه االرباد األويهدف اال، 1995
 ؛يف ىذه الدول ربفيز مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية -
 ؛فراد ربسُت مستوى معيشة األ -
 ؛رف  مستوى التشغيل وزبفيف حدة اؽبوة بُت مستويات التنمية بُت ضفيت اؼبتوسط-
 ؛جنوب-جنوب  اإلقليميتشجي  التعاون والتكامل  -
 ىلإجنيب ونقل التكنولوجيا رف  القدرة التنافسية للدول العربية)اؼبتوسطية( م  العمل على تشجي  االستثمار األ -

 اؼبنطقة.

                                                           
 غرفة تجارة عمان، وحدة الدراسات و االتفاقٌات الدولٌة، "تقرٌر حول اتفاقٌة منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى، "الهنداوي،  سهر -1

 2006سبتمبر    
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رباد تفاقيات الشراكة العربية م  االىي االنعكاسات احملتملة ال ما فبا سبق يبكننا طرح التساؤل التايل:     
ورويب يف ظل التفاوت الكبَت يف مستوى التنمية بُت الطرفُت ؟ وما ىي البدائل التأىيلية لتعظيم مناف  ىذه األ

 الشراكة ؟

  الوروبيمفهوم الشراكة مع االتحاد  :الولالفرع 

طار التبادل اغبر إيوصي بالشراكة م  أوروبا يف ، 1995ن مشروع الشراكة الذي مت اقًتاحو يف برشلونة عام إ     
عادة النظر يف العبلقات إطار ؼبساعدة السياسات التجارية و إعن طريق تقدًن الدعم اؼبايل للدول الشريكة وتوفَت 

 ساس تعاقدي بتقدًن تنازالت متبادلة بُت الطرفُت.أوروبية اؼبتوسطية على األ
 1972ورويب والدول اؼبتوسطية كان قائما منذ سنة رباد األالتعاون االقتصادي بُت االن أىل إشارة ذبدر اإل     
يث ظبح ىذا النظام حب، والذي استفادت منو كل دول اؼبنطقة ماعدا إسرائيل"مة نظام األفضليات اؼبعم  "على 

 ىل األسواق األوروبية ؿبافظة على درجة عالية من اغبماية.إلسل  ىذه الدول بالدخول 

 ونظرا لعدم تبلءم  نظام األفضليات التجارية اؼبعممة م  القواعد اعبديدة للمنظمة العاؼبية للتجارة، وضعف     
 األورويب قام بتعديل سياستو التجارية واقًتح منطقة للتبادلرباد أثرىا على التنمية االقتصادية يف اؼبنطقة، فإن اال

 1.وروبية من الرسوم اعبمركيةاغبر تعفي واردات اؼبنطقة من السل  واؼبنتجات الصناعية األ
 12و األورويبالتجاري والسياسي ذبم  بُت االرباد ، االقتصادي، اؼبايلترتكز الشراكة على خطة للتعاون      

 لسطُت،ف، مصر، اعبزائر، اؼبغرب، تونس، ردناأل، لبنان، سوريا ( دول عربية وىي:08شباين )دولة متوسطية منها 
اػبام اإلصبايل  من الناتج 45%، وسبثل اؼبنطقةإسرائيلو  مالطا، قربص، تركيا وىي: ( دول غَت عربية04) وأرب 
 2.العاؼبي

 3العربية عمى التكامل االقتصادي العربي–وروبية تفاقيات الشراكة ال المحتممة ال  اآلثار الفرع الثاني:
، جنوب-جنوب اإلقليميبرشلونة على ضرورة تشجي  التكامل  إعبلنيصر الشركاء األوروبيون من خبلل    
العريب ثار سلبية على مشاري  التكامل االقتصادي رباد األورويب سوى أؼبنطقة التبادل اغبر م  اال نو يك نذلك لوب

 تتمثل يف ما يلي :
 

                                                           
1
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2
 .43ص 11/97العدد ، بحوث اقتصادٌة عربٌة، القاهرة، تحاد األوروبً ومستقبل التجارة الخارجٌة العربٌةاال - 

3
 ،1999البحوث االقتصادٌة، مارس بارٌس، ، تجارب وتوقعات ندوةاألوروبٌة"-الشراكة االقتصادٌة العربٌة(،"1999مهدي الحافظ ) - 

 .104 .ص    
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  األوروبيةالعربية وظاىرة التمييز ضد المنتجات العربية لصالح المنتجات  األوروبيةاتفاقيات الشراكة  -1
مثبل ، تفاقيات الشراكة األوروبية العربية على التمييز ضد اؼبنتجات العربية لصاحل اؼبنتجات األوروبيةاتنص      

بعد فًتة خرى فباثلة أأو رسوم أي حواجز صبركية ىل إالتعرض ىل السوق العربية من دون إالسل  األوروبية تنفذ 
ا ا عشر سنة للسل  األخرى هبب اجتيازىتوىي اثن قصى فًتةأىل إانتقالية من ثبلث سنوات بالنسبة لبعض السل  

 لدخول تلك السل  للسوق العربية.
األوروبية فإهنا لن تنفذ إىل سوق الدولة العربية الشريكة م  أوروبا من دون أما السل  العربية اؼبماثلة للسل      

خضوعها لرسوم صبركية مرتفعة جدا إذ كانت ىذه السل  مدرجة ضمن القوائم االستثنائية  اليت تتضمن عدد ىائل 
السل  األوروبية إن مل على قدم اؼبساواة م   من السل  فبا يؤدي بسل  الدول العربية الدخول إىل السوق العربية

تكن ضمن القوائم االستثنائية وىذا ما يتناىف م  التكامل االقتصادي العريب الذي يتطلب عكس ذلك أي التمييز 
 ل  العربية ضد السل  غَت العربية.ؼبصلحة الس

لى مرتبة أعلى في إرى انتقال منطقة التجارة الحرة العربية الكب إمكانيةالعربية تجمد –تفاقيات الشراكة األوروبية إ-2

العربية ربول دون انتقال منطقة التجارة اغبرة العربية –تفاقيات الشراكة األوروبية ان إ :1مراتب التكامل االقتصادي
رباد اعبمركي يف منطقة البلدان العربية األعضاء يف اال إدماجرباد اعبمركي ألن ذلك يتطلب ىل مستوى االإالكربى 

رباد اعبمركي حبرية كاملة غبركة السل  كما لو أهنا يف بلد واحد م  التزام الدول األعضاء يف االصبركية واحدة تتميز 
يبكن  وبالتايل ال، ربادىل أخرى غَت عضو يف االإبفرض تعريفة صبركية موحدة على  السل  اؼبستوردة من دولة 

رباد األورويب دون خضوعها للقيود م  اال رباد وتقيم شراكةىل دولة عربية ىي عضو يف االإللسل  العربية الدخول 
 .مشروع التكامل العريب( -ورويبالتعارض بُت اؼبشروعُت)اؼبشروع األوىنا يتجلى ، اعبمركية

تتميز قواعد  2:مع الدول العربية إضعافهاأثر قواعد المنشأ على تحويل التجارة العربية لصالح دول غير عربية و  -3
غَته من التجمعات  دونرباد األورويب ىل ربقيق األىداف التجارية لبلإاؼبنشأ األوروبية بالتعقيد والفوضى والسعي 

الكربى واألعضاء يف  فبا يرف  من تكلفة تطبيقها بالنسبة للدول العربية األعضاء يف منطقة التجارة اغبرة العربية
ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى تؤدي قواعد اؼبنشأ ، ورويب يف نفس الوقترباد األتفاقيات الشراكة م  االا

  ؼبصلحة نفس الشراكة  فاقتاإذا مل تكن طرفا يف ىل خلق التمييز ضد السلعة اؼبستوردة من دولة عربية إاألوروبية 
                                                           

 105.مهدي حافظ، مرجع سابق،ص - 1

 
2
ورقة  ،األوروبٌة على منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى" األثار المتوقعة لقواعد المنشأ فً إطار اتفاقٌة الشراكةنهال مجدي المغربل،"  - 

، المعهد العربً 2001ٌناٌر  24، 23عمل مقدمة فً ورشة تأثٌر اتفاقٌة الشراكة العربٌة األوروبٌة على مستقبل التكتالت االقلٌمٌة العربٌة، 
 .21للتخطٌط، الكوٌت، ص
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رباد بللقربص...( باعتبار ىذه الدول شريكا ، مالطا، إسرائيلمن دولة غَت عربية )إذا كانت مستوردة السلعة 
 األورويب .

 العربية بدواليب االقتصاد األوروبي االقتصادياتتقوية إلحاق -4

تفاق الشراكة ااق وربط أسواق الدول العربية األطراف يف إغبن كرب حجم السوق األوروبية وتنوعها من شأنو إ    
الشراكة م   اتتفاقياوفبارسة قوة طاردة للعبلقات فيما بُت الدول العربية األعضاء يف  ،بعجلة االقتصاد األورويب

ن ما يزيد من حدة ىذا األثر احملتمل ىو ما تتمت  بو األطراف فيها .إرباد األورويب والدول العربية األخرى غَت اال
 يف الوطن العريب. مؤسسات التمويل واالئتمان والتسويق األوروبية من قوة مقارنة دبثيبلهتا

 التأهيمية لتعظيم منافع الشراكة البدائل الفرع الثالث:

 اآلثارزبطي  إمكانيةنبها أرباد األورويب تواجو الدول العربية اؼبتوسطية ربديات كبَتة يف ؾبال الشراكة م  اال   
تفاقيات الشراكة األوروبية اويف ما يلي بعض عناصر تعظيم اؼبنفعة من ، السلبية للشراكة واالستفادة من منافعها

 العربية:
 ؛رباد األورويباالستغبلل األمثل للمساعدات اؼبالية والتقنية اؼبقدمة من طرف اال -1
 ؛ربسُت مستوى ولوج اؼبنتجات العربية إىل األسواق األوروبية -2
 ؛لتطوير اؼببادالت التجارية والتكامل االقتصادي العريب  اإلقليميتعزيز البعد -3
 1؛النظام اعببائي من خبلل توسي  القاعدة اعببائية بدال من تنوي  معدالت االقتطاع  إصبلح-4

 2ؼبكافحة الفقر. سًتاتيجيةاوض   -5

 مشروع تطوير التكامل االقتصادي العربي ستراتيجيةا :المطمب الرابع

  07/06/2001أقر ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية يف اجتماعو الثالث والسبعُت اؼبنعقد يف بغداد بتاريخ     
جديدة للتكامل االقتصادي العريب  سًتاتيجيةالاإلطار اؼبقدم من األمانة العامة للمجلس  1150بقراره رقم 

 .سًتاتيجيةاالساسية اليت تناولتها ىذه ( . ويف ما يلي احملاور األ2020-2000خبلل العقدين القادمُت)

                                                           
1 - jean louis reiffers,op.cit.p 32 

2 - Amanda Samith  (2000) ,pouvreté en méditerranée, papier préparatoir au rapport général de 

l’institut de la méditerranée, mars 2000. 
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 1 استكمال منطقة التجارة الحرة العربية- 1

عن بدء تنفيذ مراحل تطبيق السوق العربية اؼبشًتكة يف شكل استكمال قيام  اإلعبلنهبري يف مرحلة أوىل    
منطقة ذبارة حرة عربية بُت ثبلث دول عربية اليت وصلت إىل مراحل متقدمة يف ربرير التجارة فيما بينها، 

 1964لسنة  17مصر استنادا إىل كل من قرار ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية رقم -ليبيا-وىي: العراق
الرسوم اعبمركية والضرائب والرسوم األخرى  إلغاء. وهبري يف ىذه اؼبنطقة 1998لسنة  1092والقرار رقم 

القيود اعبمركية اؼبفروضة على االستَتاد، على كافة السل  )ذات اؼبنشأ الوطٍت (  إلغاءذات األثر اؼبماثل، و 
  .اؼبتبادلة بُت الدول األعضاء يف اؼبنطقة

  جمركي عربيتحاد ا إقامة-2

 رباد صبركي بُت الدول اؼبذكورة وفق اؼبراحل التالية :امت االعبلن عن قيام  2006اعتبارا من 
( هبري توحيد الرسوم اعبمركية بالنسبة للبنود اليت ال تتجاوز فروقها عن 2009-2006) :المرحلة األولى-أ

  10%يساوي  جرى تعديل الرسم دبا 25%و %10كان الفارق يق  بُت  فإذا، منو %10اؼبتوسط األساس 
ن إف50%  و   25 %ىل ذلك  رب  الفارق بُت اغبدينإويضاف  نصف الفارق بُت ىذين اغبدين. وليإمضافا 

 األمر يعرض على اللجنة اعبمركية ليتخذ اجمللس قرارا بشأنو .

كما  يضاف  25% يستكمل توحيد الرسوم اليت كانت فروقها حبدود ( 2012-2010) :المرحلة الثانية-ب
عبلن براؾبها للتخفيضات اليت ذبريها إ. وتقوم الدول ب50% و25% رب  آخر للفارق بالنسبة ؼبا كان واقعا بُت 

 2خبلل ىذه الفًتة .

عبلن براؾبها للتخفيضات وتقوم الدول بإ .يد صبي  الرسوم( يستكمل توح2015-2013) :المرحلة الثالثة -ج
رباد هبري توحيد قامة االإوخبلل فًتة  .ستكمل التوحيد بنهاية ىذه الفًتةن يالفًتة على أليت ذبريها خبلل ىذه ا

خذ يف زباذ القرارات بشأن تعديل الرسوم اؼبوحدة على اؼبستوى العريب م  األادارات اعبمركية وتوض  قواعد اإل
 اإلمكانىل زبفيض الرسوم اؼبشًتكة قدر إرباد االعتبار القواعد اليت تقررىا منظمة التجارة العاؼبية وتسعى دول اال

رباد وبإعبلن قيام اال .حرصا على خلق التجارة البينية واػبارجية م  مراعاة متطلبات التنمية العربية اؼبشًتكة

                                                           
1
 -Aoumeur boucif, janicot bernard, « l’intégration maghrébine entre vécu et aspiration NRP, juin1141, n°41.  

2
   الصادر عن برنامج تموٌل التجارة العربٌة 2012االقتصادي العربً الموحد لعام التقرٌر  - 
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جنبية وتوض  قواعد اقتسام حصيلة ألوا وطنيةاليتقرر إعفاء تبادل صبي  اؼبنتجات  2016اعبمركي حبلول عام 
 رباد.االيف عضاء ألاؼبوحدة بُت الدول االرسوم اعبمركية 

 1قامة منطقة استثمارية عربيةإ-3

جنيب األتستهدف اؼبنطقة االستثمارية  العربية جعل الوطن العريب منطقة جاذبة لبلستثمار الوطٍت والعريب و     
رأس اؼبال ء، م  تفادي دخول الدول العربية يف حرب تيسَتات يكون الرابح الوحيد فيها ىو على حد سوا

ىل دول عربية من حيث تستفيد االستثمارات الوافدة إويعزز ىذه اعباذبية قيام منطقة التجارة اغبرة العربية ، جنيباأل
ذبريها منطقة  هنا تستفيد من الًتتيبات اليتا أعضاء. كمالتصدير إىل الدول األ إمكانياترة البينية من ربرير التجا

 رباد اعبمركي بُت الرسوم اعبمركية.ومن التقارب الذي وبققو اال ارجيةطراف خالتجارة اغبرة م  أ

ات اليت يصدر اؼبقًتح إعدادجهزة االستثمار لتقوم بإجراء الدراسات و وم اجمللس بتشكيل عبنة من رؤساء أويق   
 ليها واليت تشمل:دبوجبها قرارات باإلجراءات والربامج اليت هبري التواصل إ

ىل زبفيض من تنافسية الوطن العريب ويؤدي إ الذي يستهدف تنسيق التشريعات الوطنية :يربرامج التنسيق والتيس-أ
ات التكاليف اؼبادية واالجرائية بالنسبة للمستثمرين ولرف  كفاءة البيئة االستثمارية على كبو متماثل يقلل من سلبي

كفاءة اؼبوارد البشرية ومهارات   طراف . ويتضمن ىذا الربنامج رف الدخول يف حرب تيسَتات بُت األقطار واأل
ىل زبفيض تكاليف اؼبعامبلت االستثمارية ويتم يف نطاق ىذا الربنامج االستثمارية دبا يؤدي إ األجهزةالعاملُت يف 

تفاقية  النموذجية اعبديدة لتجنب االزدواج الضرييب ومن  ػباص باالا 1997لعام   1069تنفيذ القرار رقم 
س اؼبال بُت دول ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية وكذلك القرار رقم اؼبفروضة على رأالضرائب التهرب من 

تفاقية اعبديدة للتعاون يف ربصيل الضرائب والرسوم بُت دول ؾبلس الوحدة اػباص باال 1998لعام 1090
 .االقتصادية العربية

عضاء ص االستثمار اؼبتاحة يف الدول األر جانب بفألالذي يعرف اؼبستثمرين العرب وا :برنامج التعريف والترويج-ب
ويتضمن ىذا الربنامج إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات  ودبا توفره من مزايا ذبعلها مقصدا موحدا لبلستثمارات.

جل ربط الوطن أت وإصدار النشرات والكتيبات التعريفية من ينًتنحتها على شبكة األتاإاليت هتم اؼبستثمرين و 
بلدان اؼبصدرة ىل الإيفاد بعثات مشًتكة لطرق األبواب إوم  العامل اػبارجي. كما يتضمن العريب يف ما بينو 

                                                           
/ جوان 12"، التواصل، عدد تنافسٌة االقتصادٌات العربٌة ودور التكامل االقتصادي االقلٌمً فً تنمٌتهاعبد المالك بوضٌاف، " - 1

 ، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة قالمة.1141
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انتقال رؤوس تفاقية تشجي  وضباية االستثمارات و ايتم يف نطاق ىذا الربنامج تنفيذ موال. و الرئيسية لرؤوس األ
 . 2000لعام  1125موال بُت الدول العربية الصادرة بالقرار رقم األ

عضاء ووض  قواعد فتح نظم االستثمارات يف الدول األيتم دبوجبو تنسيق خطوات  :تحرير االستثماربرنامج -ت
امج تقوم الدول األطراف بفتح زالة القيود على االستثمار على ـبتلف مصادر االستثمار ودبوجب ىذا الربنإ

ا يف ذلك اؼبزايا اليت سبنح للشركات مام مواطنيها ومنح اؼبعاملة الوطنية للمستثمرين العرب دبؾباالت االستثمار أ
 فراد العرب من الشركات الرظبية واؼبختلطة القائمة. و اليت يتم فتحها أمام األ عربية القابضة اؼبشًتكة اليت تنشأال

يتضمن ىذا الربنامج تنظيم القواعد اليت تؤمن اؼبستثمرين على  زعاتو:برنامج ضمان االستثمار وتسوية منا-ث
تفاقية امشروع  إقرارحقوقهم اؼبًتتبة على االستثمار يف الدول العربية وفقا للربامج السابقة. ويتم يف ىذا السياق 
الوحدة االقتصادية تسوية منازعات االستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج اؼبنطقة االستثمارية العربية . ويتوىل ؾبلس 

ربت رئاستو . فإذا تعذر  مُت عام ؾبلس الوحدةخبلل عبنة التوفيق اليت يشكلها أ البث يف حل اؼبنازعات من
 ىل التحكيم.التوصل إىل حل للنزاع وبال األمر إ

ىذا النشاط د وض  ن صندوق النقد العريب قالصدد أ يبلحظ يف ىذا :سواق المالية العربية والربط بينهاتطوير األ-ج
ندوق يف الص يتوىل ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية التعاون م  . ووىل للتكامل النقدي العريبضمن اؼبرحلة األ

ىداف منطقة االستثمار العربية وبراؾبها ويراعي يف ذلك وض  ضوابط ربد من شدة ىذا اجملال دبا يتفق م  أ
 1زمات اؼبًتتبة عليها.اف من األربمي الدول األطر موال و لتقلب يف حركة رؤوس األا

دبا وبقق استقرار أسعار الصرف  ،اليت يرعاىا صندوق النقد العريب :تحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي-د
 .بينها لضمان استقرار البيئة االستثمارية العمبلت العربية للتحويل فيما إمكانيةو 
سبنح اؼبعاملة الوطنية ألسباب األمن  خبلل اؼبراحل األوىل يسمح للدول األطراف بوض  قوائم استثناءات عامة ال  

 2داب العامة أو ضباية البيئة.القومي أو اآل

 

                                                           
1
 88، ص.1111، سبتمبر 1البصٌرة، الجزائر، العدد– لبحوث و الدراسات االنسانٌةا- 

2
"، رسالة ماجستٌر فً االقتصاد العام، جامعة االستثمارات العربٌة البٌنٌة و دورها فً تحقٌق التكامل االقتصادي العربًفاٌزة أحمد عوض، "- 

 1141عدن، الٌمن، 
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  إقامة منطقة تكنولوجية عربية -4

بينها  وربط الدول العربية فيما، ىل النهوض دبستوى اؼبعرفة التكنولوجية يف الوطن العريبهتدف ىذه اؼبنطقة إ   
وتتضمن ىذه اؼبنطقة ، بشبكات تكنولوجية تساىم يف جعل البحث والتطوير عامل أساسي للتنمية العربية اؼبشًتكة

 الربامج التالية :
 ؛للنهوض باؼبؤسسات البحثية العاملة يف الدول األطراف ، برامج شبكة البحث العلمي والتكنولوجي العربية -
ينتج عنو من زيادة القدرة التنافسية العربية ودعم األسواق العربية يف مواجهة  وما، لكًتونيةالتجارة اإلبرنامج -

 ؛لعاؼبيةاتكتل األسواق 
ضمن مراحل بناء منطقة  إعدادهتصاالت الذي هبري االبرنامج السوق اؼبوحدة ؼبنتجات وخدمات اؼبعلومات و  -

 ؛واالرباد اعبمركي التجارة اغبرة
 اؼبتجددة.برنامج تطوير مصادر الطاقة البديلة و  -

 التنمية العربية المشتركة -5

ويتجلى ذلك خصوصا يف ، يعترب التكامل االقتصادي من أىم أدوات ربقيق التنمية العربية اؼبشًتكة      
الصناعية اؼبشًتكة األساليب التكاملية القائمة على التبادل من خبلل السوق اؼبشًتكة باعتماد ؾبموعة من الربامج 

والصناعات الكيمياوية والبًتوكيمياوية  هبدف زبلص البلدان العربية  من  ،اؽبندسية ،خاصة يف اجملاالت اؼبعدنية
 للعامل اػبارجي يف ىذه اجملاالت. التبعية 
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 خالصة الفصل الول 

طار اؼبؤسس الذي ، لتصبح دبثابة اإللقد كان من أىم نتائج جولة أوروجواي قيام منظمة التجارة العاؼبية     
ويثار جدال  ، طار العام لتسوية اؼبنازعات التجارية بُت الدول األعضاءلتكون اإلو ، يشرف على التجارة الدولية

لذا تربز أنبية التكامل يف ظل ىذه ، تفاقيات على اقتصاديات الدول العربيةأثار العمل هبذه االكبَت حول 
 نظمة التجارة العاؼبية.التحديات اليت تفرضها م

ويبقى التكامل االقتصادي العريب يف ظل ىذه األوضاع حتمية وضرورة بالنسبة لكل الدول العربية حىت ربسن    
وذبعل من اندماجها يف النظام التجاري العاؼبي اعبديد ، على الصعيد الدويل من جهةمن أدائها االقتصادي 

لذا  ،قليم العريبفوائد نظرا للمزايا اليت يتيحها والفرص الكبَتة اليت يوفرىا لئلاندماجا موفقا يعود عليها بكثَت من ال
يبقى على الدول العربية العمل على دف  مسار التكامل بتفعيل احملاوالت السابقة واالنطبلق يف مشاري  تكاملية 

 جديدة.
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 تمهيد 

خاصة يف ضوء ، م دول العامل ادلعاصرةظلعب التجارة اخلارجية دور كبريا يف جهود التنمية االقتصادية يف معت     
للدول اكتساب أسواق جديدة لتصريف الفائض من  سياسات ربرير األسواق واالنفتاح التجاري الدويل شلا يسمح

تفاقيات التجارية االقليمية والدولية يف تعزيز الدور قد ساعلت االو  اشباع الرغبات ادلتزايدة للسكان.و ، ادلنتجات
 ة خالل العقود األربعة األخرية. اذلام للتجارة اخلارجي

وادراكا منها ألعلية ىذا الدور ادلتزايد للتجارة اخلارجية يف دفع ن الدول العربية مثلها مثل بقية دول العامل  إ     
ذبارية ثنائية واقليمية ودولية دلواكبة ىذه التطورات تفاقيات ااالقتصادي أبرمت منذ اخلمسينات  مسرية التكامل

ذلذه الدول بصورة  طار  رمست االسًتاتيجية التجارية لتشجيع التجارة اخلارجيةاإل يف ىذاو  واالستفادة من مزاياىا.
 عامة والتجارة البينية العربية بصورة خاصة.

بدرجة كبرية من الًتكز السلعي واجلغرايف األمر الذي حال  سبيزىامن أىم مالمح التجارة البينية العربية  لعل       
بالرغم من دون امكانية توسعها وفتح الفرصة أمام التجارة مع الدول األخرى ذات االقتصاديات األكثر تنويعا. و 

ريىا من غات والسياسات التجارية التحفيزية للدول العربية وأعلها سياسات زبفيض التعريفة اجلمركية و يتفاقالاتعدد 
 ركية متفاوتة بني الدول العربية. التعريفات اجلموبقيت ، ال أنو مل تتحقق ىذه التخفيضات على أرض الواقعالقيود إ

ومن أجل معرفة واقع التجارة العربية البينية ومدى أعلية تعزيزىا وتنميتها يف دفع مسرية التكامل االقتصادي      
 ىل ادلباحث الثالثة التالية:إ الفصلا العريب ضلو األمام ارتأينا تقسيم ىذ

 التجارة اخلارجية للدول العربية. ادلبحث األول:
 واقع التجارة العربية البينية. :ادلبحث الثاين

 .البينية التجارة العربيةأفاق معوقات و  ادلبحث الثالث:
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 التجارة الخارجية لمدول العربية  لمبحث األول:ا

والدول العربية مثلها مثل بقية الدول ، اخلارجية زلرك أساسي للتنمية يف االقتصاديات ادلعاصرةالتجارة  تعترب     
وتعتمد أغلب الدول العربية على التجارة حيث تتمثل صادراهتا ، يكتسب فيها قطاع التجارة اخلارجية أعلية بالغة
يف احلصول على وارداهتا ادلتمثلة أساسا يف وتعتمد على اخلارج ، أساسا يف ادلواد األولية وعلى رأسها احملروقات

 دلصنعة دبختلف أنواعها دبا فيها اخلدمات.االسلع االستهالكية و 

 أداء التجارة الخارجية العربية :المطمب األول

ة زمعقاب األأاالقتصاد العادلي يف بالًتاجع ادللحوظ يف ظلو  2009ثرت التجارة اخلارجية العربية يف عام تأ     
ىل اطلفاض الصادرات النفطية للدول أسعاره العادلية إدى انكماش الطلب على النفط وتراجع أفقد ، ادلالية العادلية

ىل اطلفاض الصادرات العربية غري اق الشركاء التجاريني الرئيسيني إسو أدى انكماش الطلب يف أكما  العربية
ة الدول العربية جراء تأثريات النمو االقتصادي يف غالبي يضا الواردات العربية متأثرة بتباطؤأتراجعت و  .النفطية

 زمة ادلالية العادلية.األ
زمة واالستثمارات يف مشاريع السلبية لأل اآلثارن الربامج ادلالية التحفيزية لدعم االقتصاد يف مواجهة أغري      

ظلوا ملحوظا يف قيمة  2010حيث شهد عام  ،فيف الًتاجع يف الواردات العربيةالبنية التحتية ساعلت يف زب
ما ك،  التجارة العربية نظرا الرتفاع قيمة الصادرات بسبب الزيادة يف األسعار العادلية للنفط والسلع األولية األخرى

ارتفعت الواردات العربية نتيجة ارتفاع أسعار استرياد السلع الغذائية وارتفاع أسعار النفط اخلام بالنسبة للدول 
 ستوردة لو.ادل

انعكس الًتاجع احلاد يف تدفقات التجارة العادلية على التجارة اخلارجية العربية ، يف أعقاب األزمة ادلالية العادلية     
الذي بدأ يف النصف ، فقد أدى انكماش الطلب العادلي على النفط والًتاجع يف أسعاره العادلية .يف عدة جوانب
 ىل اطلفاض كبري يف الصادرات النفطية للدول العربية. ، إ2009عام ىل إوامتد  2008الثاين من عام 

كذلك فان انكماش الطلب يف أسواق الشركاء التجاريني الرئيسيني للدول العربية نتيجة مرور االقتصاد العادلي      
ادلالية العادلية على  ىل تأثريات األزمةإضافة إ ،ىل اطلفاض الصادرات العربية للسلع ادلصنعةإبفًتة ركود أدى بدوره 

 سبويل التجارة اخلارجية واليت سبثلت يف اشًتاط البنوك على ادلتعاملني ضمانات مصرفية لتمويل الصفقات التجارية
 وتقليص الفًتات ادلتاحة ذلذا التمويل وزيادة تكاليف سبويل التجارة.
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حيث بلغت  ،2009العربية بصورة حادة يف سنة  للدول اإلمجاليةتراجعت الصادرات ، كنتيجة ذلذه العوامل     
نسبتو  أي باطلفاض، 2008مليار دوالر يف سنة  1.068مليار دوالر مقارنة مع ضلو  726قيمتها حوايل 

وقد ذباوزت نسبة اطلفاض الصادرات العربية نسبة اطلفاض الصادرات العادلية اليت بلغت . يف ادلتوسط 32%
سنة % 6.7تراجع حصة الصادرات العربية يف الصادرات العادلية من  ىلإشلا أدى  ،2009سنة  22.6%

اإلمجالية العربية ارتفعت متأثرة باالنتعاش ن الصادرات فإ 2010. أما يف سنة 2009سنة 5.9 %ىلإ 2008
 .% 24.51أي بنسبة ،مليار دوالر أمريكي 904النسيب لالقتصاد العادلي حيث بلغت حوايل 

شلا  2010يف سنة  اإلمجاليةمع نسبة الصادرات العربية   اإلمجاليةالصادرات العادلية تقاربت نسبة زيادة  كما     
 .%5.9أي بنسبة ، لصادرات العربية يف الصادرات العادلية تقريبا عند مستواهاأبقى وزن 

 اإلمجاليةفقد تراجعت أيضا ولكن بنسبة أقل من تراجع الصادرات ، العربية اإلمجاليةويف جانب الواردات      
مليار دوالر سنة  705مقارنة حبوايل  2009مليار دوالر سنة  603الواردات العربية ضلو  إمجايلبلغ  إذ، العربية

العربية بتباطؤ النشاط  اإلمجاليةولقد تأثرت الواردات ، يف ادلتوسط %14.4أي باطلفاض نسبتو ، 2008
 من جراء تأثريات األزمة ادلالية العادلية.االقتصادي يف الدول العربية 

ىل زبفيف السلبية لألزمة أدت إ اآلثاراجهة والربامج ادلالية التحفيزية لدعم االقتصاد يف مو  اإلجراءاتغري أن     
 2008سنة  %4.3العربية يف الواردات العادلية من وقد ارتفعت حصة  الواردات  حدة تراجع الواردات العربية.

 .يظهر ذلك (1-2)اجلدول، 2009سنة %4.8ىل إ لتصل
فضت صادرات مجيع الدول ، اطل2009على صعيد أداء التجارة اخلارجية للدول العربية فرادى يف عام أما     

 للنفط أعلى نسب الًتاجع يف الصادرات. ولقد سجلت غالبية الدول ادلصدرة لصومالاباستثناء جيبويت و العربية 
نسب  . وقد تراوحت%42العربية، وجاءت صادرات اجلزائر والكويت الل تني سجلتا أعلى نسبة تراجع بلغت ضلو 

بالنسبة % 13.5بالنسبة للصادرات السعودية و% 39.5اطلفاض صادرات بقية الدول ادلصدرة للنفط بني 
  لصادرات قطر.

غري النفطية أيضا تراجعا ملحوظا يف صادراهتا حيث شهدت صادرات ادلغرب أعلى نسبة ولقد سجلت الدول     
وتشري ىذه البيانات اإلحصائية إىل  1(.%15.2وسجلت صادرات لبنان أدىن نسبة تراجع ) ،(%39.9تراجع )

أثرت صادرات حيث تأن األزمة العادلية أثرت على صادرات الدول العربية النفطية وغري النفطية على حد سواء،
                                                           

1
 الصادر عن برنامج سبويل التجارة العربية، 2011التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لسنة  - 
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الدول غري النفطية خاصة بالًتاجع يف أسعار السلع األولية األخرى وأسعار السلع الزراعية، باإلضافة إىل تراجع 
 الطلب اخلارجي على السلع ادلصنعة كادلنتجات الكيماوية، اآلالت، ادلعدات وادلالبس.

 ( ادلوايل يوضح ذلك1-2واجلدول )

 (6000-6002) اإلجمالية: التجارة الخارجية العربية (1-2)الجدول رقم 

 

 (%معدل التغري السنوي) القيمة )مليار دوالر(

معدل التغري 
السنوي للفًتة 

(2006-

2010) 
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 وزن الصادرات
العربية يف 

الصادرات 
 ( %العادلية)

587 587 686 588 589       

وزن الواردات 
ية يف بالعر 

الواردات 
 (%العادلية)

383 388 481 487 483       

 2011التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لسنة ادلصدر:

تراجعت واردات مجيع الدول العربية باستثناء  2009وفيما يتعلق بأداء الواردات للدول فرادى يف عام     
التباطؤ يف  اثر %32.5السودان، العراق وجيبويت وقد سجلت البحرين أعلى نسبة تراجع يف الواردات بلغت



 
 

الواقع واآلفاق –التجارة العربٌة البٌنٌة  :الثانً الفصل [   

 

 
42 

)عمان(  %10.9حت نسبتو بني ( دولة أخرى تراجعا يف وارداهتا تراو 12(النشاط االقتصادي فيها. وقد سجلت
 )ليبيا (  % 0.3)الكويت (. وسجلت أربع دول أخرى اطلفاضا يف امجايل الواردات تراوح بني  %28و
 )سورية(.% 5.4و

أما بالنسبة للدول اليت سجلت زيادة يف وارداهتا، فقد جاءت الزيادة الضخمة يف واردات العراق والزيادة بنسبة     
دلاضية، ا السودان وذلك لتلبية احتياجات النشاط االقتصادي الذي تشهدعلا منذ األعوام القليلةأقل يف واردات 

 باإلضافة إىل إعادة البناء والتعمري وزيادة االستثمار األجنيب يف تطوير قطاع النفط بالنسبة للعراق. 
إىل أن الدول العربية  2010العام على مستوى أداء الصادرات حسب الدول العربية فرادى، تشري بيانات أما     

يف  ادلصدرة للنفط حققت زيادة يف صادراهتا بنسب أعلى من الدول العربية األخرى. فقد سجلت ليبيا نسبة زيادة
مث السعودية، العراق، الكويت، عمان، اجلزائر،  % 49.2تلتها قطر بنسبة زيادة  %69.9صادراهتا بلغت 

 .% 10.7و % 30.6البحرين واإلمارات بنسب تراوحت بني 
، تلتها السودان بنسبة % 54بالنسبة للدول العربية األخرى، فقد حققت موريتانيا أعلى نسبة زيادة بلغت     

 ا، تونس، لبنان، مصر. وسجلت سوري%17.8فاألردن بنسبة  % 26.5مث ادلغرب بنسبة  % 38.1
. 9%وجيبويت بنسبة  % 39.5. أما اليمن فقد اطلفضت صادراهتا بنسبة %15نسب زيادة أقل من  والصومال
مليار دوالر أمريكي  655حيث بلغت % 10.2 الواردات العربية اإلمجالية فقد سجلت زيادة بنسبة فيما ؼلص

. وقد اطلفضت حصة الواردات العربية يف الواردات 2009مليار دوالر أمريكي يف عام  594 بعدما كانت 2010يف عام 
 .2009يف عام  %487 بعدما كانت 2010يف العام  %483إىل  العادلية لتصل

أما بالنسبة لواردات الدول العربية فرادى فتشري البيانات إىل ارتفاع قيمتها يف مجيع الدول العربية باستثناء     
 % 1082و لليبيا %6286وقد سجلت عشر دول عربية زيادة يف وارداهتا تراوحت نسبتها بني   وقطر.جيبويت

لليمن.  %188و للمغرب %888تراوحت بني  % 10للكويت فيما سجلت تسع دول أخرى زيادة تقل عن 
 1.% 585وقطر بنسبة  %7أما جيبويت فقد تراجعت قيمة وارداهتا بنسبة 

 يوضح ذلك.ادلوايل ( 1-2الشكل )
 
 

                                                           
1
 ، الصادر عن برنامج سبويل التجارة العربية      2011التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لسنة  - 
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 2002(: التراجع في التجارة اإلجمالية للدول العربية لسنة  1-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لعام  ادلصدر:

 تجاهات التجارة الخارجية العربية ا المطمب الثاني:

ذباه التجارة فبالنسبة ال ،2009العربية مع مجيع الشركاء التجاريني الرئيسيني عام  اإلمجاليةتراجعت التجارة      
وقد تبعها تراجع الصادرات العربية  % 43.2بلغت  إىل الواليات ادلتحدةعلى نسبة تراجع أ قد سجلتالعربية 

ليها بنسبة إوجاءت بعد ذلك الصني اليت اطلفضت الصادرات العربية  %37.6 رويب بنسبةو رباد األىل االإ
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على  % 20.3و % 30.7سيا بنسبة آىل كل من اليابان وباقي دول إفاطلفاض الصادرات العربية  ،32.2%
 . %19.7قل بلغتأالتوايل. وقد سجلت الصادرات العربية البينية نسبة اطلفاض 

 ، حيثطفيف يف حصص الشركاء التجاريني الرئيسيني يف الصادرات العربية ىل تغريإفضت ىذه التطورات أقد ل   
على حصة يف الصادرات أول بالنسبة لغالبية الدول العربية على رويب وىو الشريك التجاري األو رباد األحافظ اال

. كما سجلت 2009يف عام  %15.8ىل إ 2008يف عام  % 17.3العربية وذلك بالرغم من تراجعها من 
خالل الفًتة نفسها. بينما  %8.7ىل إ %10.5حصة الواليات ادلتحدة يف الصادرات العربية تراجعا من 

على التوايل يف  % 6.7و %12.8حافظت كل من اليابان والصني على حصتهما يف الصادرات العربية بنسبة 
ارتفعت حصتهما يف امجايل  سيا فقدآىل باقي دول إلعربية ما الصادرات العربية البينية والصادرات اأ. 2009عام 

على التوايل  % 20.8و % 10.3ىل إ 2008على التوايل يف عام  % 17.7و % 8.7الصادرات العربية من 
 . 2009يف عام 

 2009بالنسبة دلصادر الواردات العربية فقد تراجعت قيمتها مع مجيع الشركاء التجاريني الرئيسيني يف عام     
وجاءت بعدىا قيمة الواردات  % 26.5على نسبة تراجع بلغت أوسجلت قيمة الواردات العربية من اليابان 

لواردات البينية العربية والواردات العربية كما اطلفضت قيمة ا  % 19.8رويب باطلفاض نسبتوو رباد األالعربية من اال
 .2009على التوايل يف عام  % 4.2و % 12و % 19.5من الواليات ادلتحدة ومن الصني بنسبة 

فقد حصل تغري طفيف حيث  اإلمجاليةويف جانب حصص الشركاء التجاريني الرئيسيني يف الواردات العربية     
ول لغالبية الدول العربية من يضا الشريك التجاري األأرويب وىو و رباد األتراجعت حصة الواردات العربية من اال

 كما تراجعت بصورة طفيفة حصة الواردات البينية  ،2009سنة  %28.9ىل إ  2008 سنة% 31حوايل 
 على التوايل خالل % 4.4و % 11.2ىل إ % 5.1و %12من اليابان من حوايل العربية والواردات العربية 

  والصني والواليات ادلتحدة من سياآويف ادلقابل ارتفعت حصة الواردات العربية من باقي دول  .نفسهاالفًتة 
على التوايل  % 8.7و %11.3و % 18.1ىل إ 2008على التوايل يف عام  % 8.5و %10.1و %13.3

 . 2009يف عام 
يف ذباه بعض الشركاء التجاريني ولوحظ تغري طفيف اارتفعت قيمة الصادرات يف  2010 ما يف سنةأ      

رويب بصورة طفيفة من و اد األربحصص الشركاء التجاريني الرئيسيني يف الصادرات العربية فقد تراجعت حصة اال
 ىلإ%  8.7. كما تراجعت حصة الواليات ادلتحدة من 2010 سنة % 15.3ىل إ 2009 سنة % 5.8
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. ويف ادلقابل ارتفعت 2010 سنة% 10.7ىل إ 2009 سنة %12.8تراجعت حصة اليابان من و . 7.7% 
 ىلإ%  20.8سيوية من كما ارتفعت حصة باقي الدول األ ،% 8.1حصة الصني من الصادرات العربية لتبلغ 

23.6%. 

 عام% 28.9رويب من و رباد األفقد تراجعت حصة الواردات العربية من اال ،ذباه الواردات العربيةما بالنسبة الأ   
مريكية على فيما حافظت كل من الصني واليابان والواليات ادلتحدة األ، 2010 سنة % 26.3ىل إ 2009

ة التالياألشكال و  1.على التوايل% 8.7و % 4.5و %11.2العربية بنسب بلغت حصصهم من الواردات 
 :ذلكتوضح 
 (6002-6002-6002) اتجاهات التجارة الخارجية للدول العربية مع دول آسيا باستثناء اليابان: (2-2)الشكل

 
 
 

  

 
 
 
 

 ( :اتجاهات اجمالي التجارة الخارجية للدول العربية خالل األزمة االقتصادية والمالية العالمية3-6الشكل )    
                        (6002-6002-6002)  

 

 

  

 

                

                                                           
1
 الصادر عن برنامج سبويل التجارة العربية       ،2011التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لسنة  - 
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(2009-2008-2007)العربية مع االرباد األورويب للدولاذباىات التجارة اخلارجية (4-2الشكل )  
مم  مع اإلرباد األورويب

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

               

                                     
  

       

 

 

 

 

 العربية لخارجية متجارة اعي لمالهيكل الس :الثالث المطمب

صناف من السلع حسب التصنيف ادلوحد للتجارة الدولية يف ثالث رلموعات رئيسية أمت ذبميع بيانات عشرة     
 ،احليوانات احلية ،غذيةادلعادن وادلصنوعات. فبالنسبة للسلع الزراعية فهي تتضمن األ ،الوقودىي السلع الزراعية، و 

الدىون ، يوتز ال، البذور الزيتية والثمار الزيتية (، كل ) كاجللود اخلامادلواد اخلام غري صاحلة لأل، التبغادلشروبات، 
 ما ادلصنوعات فتشملأ ساسا.أالنفط والغاز الطبيعي  ،احليوانية والنباتية. وتشمل فئة ادلعادن الوقود

   ضافة مسدة ( باإلاللدائن واأل، دلنتجات ادلتصلة هبا ) كادلنتجات الطبية والصيدليةاو ادلواد الكيماوية  ،البًتوكيماويات
 خرى.أالت ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة آلساسية واىل ادلصنوعات األإ

ن رلموعة أللدول العربية حسب ىذا التصنيف  اإلمجاليةوتشري البيانات اجملمعة عن اذليكل السلعي للتجارة     
عليتها النسبية حيث أتراجعت  ،العربية اإلمجاليةعلى حصة يف الصادرات أ سبثلخرى اليت الوقود وادلعادن األ

علية النسبية ويف ادلقابل ارتفعت األ ،2009 عام % 70.8ىل إ 2008 سنة %78اطلفضت حصتها من 
    . 2008يف العام  % 12.5مقارنة مع  2009عام  % 16.4 للمصنوعات لتبلغ حصتها يف الصادرات العربية

ساسية حصصا ادلواد الكيماوية وادلصنوعات األ ،معدات النقل، التآلثرت كل من اأوضمن ادلصنوعات است    
 مع زيادة طفيفة  2009على التوايل يف العام  % 4.3و % 4.4و % 4.5متقاربة يف الصادرات العربية بلغت 

 .2008ألعليتها النسبية مقارنة مع عام 
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  2009يف عام  % 3.1العربية بلغت  وأما رلموعة السلع الزراعية فقد شكلت حصة متواضعة يف الصادرات   
  .2008مع تزايد طفيف يف أعليتها النسبية عن عام 

يف الواردات  األولالعربية فقد حافظت ادلصنوعات على ادلركز  اإلمجاليةوفيما يتعلق باذليكل السلعي للواردات    
كرب أالت ومعدات النقل على آلثرت اأوضمن ادلصنوعات است ،2009يف العام  %60.6العربية حبصة بلغت

واحتلت الواردات العربية  .( % 7.1( فادلواد الكيماوية ) % 19) األساسية مث ادلصنوعات %26حصة بلغت 
ويف  . 2008النسبية عن عام  أعليتهاتزايدت  أنبعد  2009يف عام  % 16للسلع الزراعية ادلركز الثاين حبصة 

لتبلغ حصتها يف الواردات  2009يف عام  خرىاألالنسبية جملموعة الوقود وادلعادن  األعليةادلقابل تراجعت 
 .2008يف العام  %17.1مقارنة مع %15.8العربية  اإلمجالية

وىل يف اخلاصة باذليكل السلعي للصادرات العربية مواصلة احتالل الوقود ادلعدين للمرتبة األ اإلحصاءاتتشري    
 كما ارتفعت نسبة   .نتيجة االرتفاع يف الصادرات النفطية 2010يف العام  % 71.9الصادرات بنسبة بلغت

وضمن ادلصنوعات سجلت كل من ادلواد الكيماوية وادلصنوعات  ،%19.5 إىللتصل  %16.4ادلصنوعات من 
على التوايل. وشكلت رلموعة السلع  %5.3و % 4.9و %6الت ومعدات النقل نسب بلغت آلوا األساسية

 .2010يف العام  %3.8الزراعية حصة بلغت

ومن ضمنها  ،2010يف العام % 65.3ما على صعيد ىيكل الواردات فقد بلغت حصة ادلصنوعات أ     
فادلواد الكيماوية بنسبة  %16.3ساسية بنسبة فادلصنوعات األ %31.2معدات النقل حبصة و الت آلجاءت ا

 مث الوقود وادلعادن حبصة %18واحتلت الواردات العربية للسلع الزراعية ادلركز الثاين حبصة بلغت .9.6%
 13.6 %.1 

 واقع التجارة العربية البينية المبحث الثاني:

ألهنا تساىم يف احلصول على  ،للتجارة اخلارجية أعلية كبرية يف عملية التنمية االقتصادية يف كثري من دول العامل   
والدول  ،وتليب متطلبات السكان ادلتزايدة من السلع واخلدمات ،اإلنتاجأسواق جديدة لتصريف الفائض من 

تفاقيات اذلدف من وراءىا ربرير التجارة اخلارجية فيما بينها لزيادة اأبرمت عدة  ،العربية مثلها مثل بقية دول العامل
 .1998قامة منطقة ذبارة عربية حرة سنة إخرىا آكان ،  حجم التجارة البينية

                                                           
 ، المعهد العربً للتخطٌط.2012رٌر التنافسٌة العربٌة لعام تق -1
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 العربية البينية ومدى أعلية مساعلتها يف دفع مسرية التنمية االقتصادية ومن أجل معرفة واقع التجارة      
 واالجتماعية للبلدان العربية ارتأينا التطرق للعناصر التالية:

 2010-2000أداء  التجارة العربية البينية  بني  -   
 اذباىات التجارة العربية البينية. -   

 اذليكل السلعي للتجارة العربية البينية . -    

 : 0202-2000لمفترة البينية العربية التجارة  أداء :األولالمطمب 
 ادلالية األزمة أعقابالنفط العادلية وتباطؤ النشاط االقتصادي يف الدول العربية يف  أسعاردى تراجع أ    

 71.1لتبلغ ضلو %19.6بنسبة  2009اطلفاض متوسط قيمة التجارة البينية يف عام  إىلواالقتصادية العادلية 
. واطلفضت قيمة الصادرات البينية بنسبة 2008مليار يف عام  88.4مليار دوالر وذلك مقارنة بقيمة 

 .% 19.5اطلفاضا بنسبة  أيضاكما سجلت قيمة الواردات ،19.7%
يف صادراهتا البينية باستثناء مصر  داء الدول فرادى سجلت مجيع الدول العربية اطلفاضاأوعلى صعيد     

  بالنسبة لليمن. %53.2ردن وبالنسبة لأل %0.4االطلفاض بني  بةوالسودان حيث تراوحت نس
الثنيت عشرة  اإلمجاليةعلية التجارة البينية على صعيد الدول تساىم الصادرات البينية يف الصادرات وبالنسبة أل     

يف عام  اإلمجاليةيف الصادرات العربية  %10.3ي أدولة عربية حبصص تفوق متوسط حصة الصادرات البينية 
علية أبالنسبة للصومال. ولقد تزايدت  67.3و بالنسبة لعمان% 10.4وتراوحت ىذه احلصص بني  2009

البحرين والسعودية حيث وصلت حصة صادراهتا  ،مصر ،ردناأل ،سواق العربية بالنسبة لصادرات كل من لبناناأل
 .على التوايل%15.6و %21 ،%35.8،% 51.6،% 52.5ىل الدول العربية إ

حصة  تزال تشكل هنا الأ ال  إىل الدول العربية فقد تراجعت إما حصة صادرات كل من الصومال وسورية أ    
كثر الصادرات أىل الدول العربية إعلى التوايل. وتعترب صادرات الدول السبع  % 35.4و % 67.3بنسبة  عالية

 تكامال مع التجارة البينية العربية.
التعاون اخلليجي مع بقية الدول العربية خر ال تزال ذبارة عدد من  دول ادلغرب العريب ودول رللس آويف جانب    

ادلغرب وموريتانيا  ،ليبيا ،الكويت ،قطر ،اجلزائر ،تونس ،ماراتمنخفضة نسبيا حيث تشكل الصادرات البينية لإل
شارة يف وذبدر اإل قل تكامال مع التجارة البينية العربية.أوبالتايل تبقى ذبارهتا  اإلمجاليةحصصا ضئيلة يف صادراهتا 

رويب فمثال تشكل ذبارة و رباد األذبارة دول ادلغرب العريب تتجو يف غالبيتها العظمى ضلو دول اال أنلصدد ىذا ا
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ذبارهتا اخلارجية يف حني تتجو ذبارة دول رللس التعاون  إمجايلمن  % 70ىذه الدول ما يزيد عن  إىلتونس 
كاليابان واذلند والصني وكوريا اجلنوبية بالدرجة   أسيارويب ودول و اخلليجي يف غالبيتها العظمى ضلو دول االرباد األ

 .األوىل

التصديرية  األسواقعلى صعيد الدول فرادى تعترب  اإلمجاليةالواردات البينية يف الواردات  أعليةويف جانب       
 أعلىنسبا واليت تشكل حصص وارداهتا البينية  أيضالواردات اثنيت عشر ة دولة عربية العربية مصدرا ىاما بالنسبة 

ولقد تراوحت  .2009العربية يف عام  اإلمجاليةيف الواردات  % 11.2 أيمن متوسط حصة الواردات البينية 
ن عددا من الدول أويالحظ يف ىذا الصدد  .بالنسبة للبحرين % 41بالنسبة للبنان و %12ىذه احلصص بني 

كرب من النفط اخلام اجلزء األ يشكلىي دول  اإلمجاليةاليت تشكل وارداهتا البينية حصة عالية نسبيا يف وارداهتا 
قيمة وارداهتا من الدول من  %34ردن الذي يشكل النفط اخلام وارداهتا من الدول العربية مثل البحرين واأل

 .العربية

 لعدد من التجمعات العربية وىي اإلمجاليةخر مت احتساب مساعلة التجارة البينية يف التجارة آويف جانب     
ويتبني  .ىل منطقة التجارة الكربىإضافة غادير باإلأرللس التعاون اخلليجي وارباد دول ادلغرب العريب ودول اتفاقية 

 2005من جانب الصادرات خالل عامي  اإلمجاليةالبينية يف التجارة ن تطور مساعلة التجارة أمن ادلقارنة 
عضاء يف ادلنطقة العربية الكربى يف ظل قيام الدول األوضح بالنسبة دلنطقة التجارة احلرة أعلى و أكانت   2009و
 (5-2)الشكل: .2005العريب منذ عام  أزالة الرسوم اجلمركية بالكامل على السلع ذات ادلنشإب

مليار  8.3لتبلغ ضلو %19.6ىل الدول العربية زيادة ملحوظة بنسبة إ ويف ادلقابل سجلت قيمة صادرات مصر    
خالل  %14.4ىل الدول العربية يف النمو لتبلغ إقيمة صادرات السودان  أيضاستمرت وا ،2009دوالر يف عام 

 1.الفًتة نفسها
 ، حيثيف جانب الواردات البينية فقد تراجعت قيمتها يف مجيع الدول العربية باستثناء اجلزائر والعراق أما   

تراجع التبادل التجاري بني  إن بالنسبة جليبويت. %71بالنسبة للسودان و % 12.7تراوحت نسب الًتاجع بني 
منية الصعبة اليت ؽلر هبا اليمن. ومن وضاع األىل األيرجع إلواردات والصادرات االيمن والدول العربية من جانيب 

يف حني ارتفعت واردات العراق من الدول  ،%46.5خرى قفزت واردات اجلزائر من الدول العربية بنسبة أجهة 

                                                           
1
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ىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى إن اجلزائر اليت انضمت أويالحظ  . 2009يف عام  %7.5بنسبة العربية 
شلا  ،2009بداية من عام العريب  أادلنش ذاتزالة مجيع الرسوم اجلمركية على السلع إقامت ب 2008خالل عام 

 تجارة اخلارجية لعامالادلثال تشري بيانات  وعلى سبيل .سهم كثريا يف تنشيط التجارة بني اجلزائر والدول العربيةأ
 اإلماراتومن  % 131ومن سورية بنحو  % 225ن الواردات اجلزائرية من مصر تضاعفت بنحو أ 2009

 .% 31.5ومن كل من تونس والسعودية بنسبة  % 82بنحو 
رتفعت حصة الصادرات البينية يف الصادرات ا اهنإفاإلمجالية ساعلة التجارة البينية يف التجارة ما فيما يتعلق دبأ    

. يف حني 2008يف العام  % 8.7وذلك مقارنة مع ، 2009يف عام  %10.3ىل إالعربية لتصل  اإلمجالية
      خالل الفًتة نفسها.  % 11.9مقارنة مع % 11.2لتبلغ  اإلمجاليةتراجعت حصة الواردات البينية يف الواردات 

العربية بنسبة  اإلمجاليةىل اطلفاض قيمة الصادرات إ اإلمجاليةعلية الصادرات البينية يف الصادرات أزيادة  رجعوت    
اليت اطلفضت بنسبة  اإلمجالية. وقد حصل عكس ذلك بالنسبة للواردات طلفاض قيمة الصادرات البينيةا على منأ
 .اإلمجاليةواردات البينية يف الواردات ىل تراجع  طفيف يف حصة الإدى أقل من اطلفاض الواردات البينية شلا أ

ودبقارنة مساعلة التجارة البينية للتجمعات العربية مع التجارة البينية لتجمعات دولية غري عربية يتبني ان ذبمعي    
شلا تشارك فيو التجارة  اإلمجاليةكرب يف ذبارهتما أتشارك ذبارهتما البينية بنصيب  "سيان"آودول  "دلركوسورا"دول 

لبذل ادلزيد من اجلهود يف تعميق رلاالت ربرير  ةوال تزال احلاج .للتجمعات العربية اإلمجاليةالبينية يف التجارة 
العربية و االرتقاء دبساعلتها يف التجارة  األسواقلزيادة استفادهتا من الفرص التجارية يف  ةالتجارة العربية البيني

 .ة دلستويات التجمعات الناجحة يف الدول الناميةالعربي اإلمجالية

 المطمب الثاني: اتجاهات التجارة العربية البينية
 تنقسم اذباىات التجارة البينية بشكل عام بًتكز التبادل التجاري بني الدول العربية يف دول متجاورة.     

يف دولتني متجاورتني علا  2009ففي جانب الصادرات البينية: تركزت صادرات تونس إىل الدول العربية يف عام 
أما صادرات اجلزائر إىل الدول العربية فقد تركزت يف ثالث دول ىي .  % 26واجلزائر بنسبة  47%ليبيا بنسبة 

ت صادرات السودان إىل الدول العربية على التوايل، وتركز  % 28و %29 ،%36تونس، مصر وادلغرب بنسبة 
واليمن  % 60وصادرات الصومال البينية يف اإلمارات بنسبة  % 23والسعودية  % 55يف دولتني علا اإلمارات 

 % 52وصادرات العمان البينية إىل اإلمارات بنسبة  % 86وصادرات العراق البينية يف سورية  % 22بنسبة 
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وصادرات موريتانيا البينية يف  % 50وصادرات ليبيا البينية يف تونس  % 75وصادرات قطر البينية يف اإلمارات 
 1.% 25والسعودية  % 38و أخريا صادرات اليمن البينية يف اإلمارات  % 57مصر 

 ( ادلوايل يظهر ذلك:5-2الشكل )

 (2005-1225(التجارة العربية البينية )5-2شكل رقم )

 
 (2006ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار) ادلصدر:

وفيما ؼلص الدول  العربية األكثر تنوعا يف اذباىات صادراهتا البينية فقد توصلت كل من اإلمارات والسعودية    
 .كثرأو أىل حوايل مخس دول عربية رئيسية إالتصديرية سواقها أويع نومصر يف ت والكويت ولبنان

يف دولة واحدة ىي  2009من الدول العربية يف عام  األردنتركزت واردات  :الواردات البينيةويف جانب اذباه    
وواردات قطر البينية  %84بية يف السعودية بنسبة ر وتركزت واردات البحرين من الدول الع ،%55السعودية بنسبة 

 %62على التوايل وواردات الصومال البينية من جيبويت بنسبة  %34و %40والسعودية بنسبة  اإلماراتمن 
وواردات قطر   %73بنسبة  اإلماراتوواردات عمان البينية من  %76وواردات العراق البينية من سورية بنسبة 

 ،%40وواردات الكويت البينية من السعودية بنسبة  %34والسعودية بنسبة  %40بنسبة  اإلماراتالبينية من 

                                                           
1
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وواردات ادلغرب من  %40وواردات مصر البينية من السعودية بنسبة  %51نسبة ات ليبيا البينية من تونس بووارد
 على التوايل . % 30و % 33وادلغرب بنسبة  اإلماراتوواردات موريتانيا البينية من  % 38السعودية بنسبة 

دول  6و9ولبنان من  اإلماراتورد كل من توسعا يف مصادر وارداهتا تست األكثروفيما يتعلق بالدول العربية    
وارداهتا  إمجايلمن  % 20و % 5عربية على التوايل وتتوزع حصص االسترياد من الدول العربية بنسب تًتاوح بني 

 .اإلمجالية
لتبلغ  % 3.7سجل متوسط قيمة التجارة العربية البينية ارتفاعا بلغت نسبتو فانو  2010أما بالنسبة لسنة    

وارتفعت  . 2009يف العام  أمريكيمليار دوالر  74.6وذلك مقارنة مع  أمريكيدوالر  مليار 77.4حوايل
وسجلت الواردات البينية ارتفاعا بنسبة  أمريكيمليار دوالر  77.7 إىللتصل % 1.2الصادرات البينية بنسبة 

 .2010يف العام  أمريكيمليار دوالر  77.2حيث وصلت % 6.5

فقد أدى تراجع معدل ظلو الصادرات  اإلمجاليةوخبصوص مساعلة التجارة العربية البينية يف التجارة العربية      
 إىلة، بسبب زيادة كميات وأسعار الصادرات النفطي اإلمجاليةالبينية العربية عن معدل ظلو الصادرات العربية 

يف  % 8.6ىل إ 2009يف العام  % 10.6ن الصادرات العربية م إمجايلاطلفاض حصة الصادرات البينية يف 
 . 2010العام 

قد حصل نفس األمر فيما يتعلق بالواردات البينية العربية فقد تراجع معدل ظلوىا عن معدل ظلو الواردات العربية و 
 2009 العام  يف %12.2من  اإلمجاليةىل اطلفاض حصة الواردات البينية يف الواردات إشلا أدى  اإلمجالية

للدول العربية فرادى فقد سجلت سبع عشرة داء الصادرات البينية أوعلى صعيد  .2010يف العام  %11.8ىلإ
على زيادة يف صادراتو أحيث حقق السودان  2010دولة عربية  زيادة بنسب متفاوتة يف صادراهتا يف عام 

ولبنان بنسبة  %85.5والكويت بنسبة  % 87مث ليبيا بنسبة  %121.6جيبويت بنسبة  يليو %149.5بنسبة
68.5%. 

 لتونس. ويف ادلقابل تراوح % 2.3دلوريتانيا و % 50.6فيما تراوحت نسبة الزيادة يف الصادرات البينية بني      
 .للبحرين %5.6لقطر و % 32.6صادرات كل من قطر وعمان والسعودية والبحرين البينية بني  اطلفاض

يزال التبادل التجاري  وبوجو عام ال 2010يف سنة  تغريا  كبريا على اذباىات التجارة العربية البينية مل يطرأ    
الدول العربية يف  إىل األردندولتني. فعلى سبيل ادلثال تركزت صادرات  أويف دولة  أوالبيين يًتكز يف دول متجاورة 

يف ادلائة واجلزائر  42ني متجاورتني علا ليبيا بنسبة يف ادلائة وتركزت صادرات تونس يف دولت 31العراق بنسبة 
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فيما  ،يف ادلائة 84مارات بنسبة ما السودان فقد تركزت صادراهتا يف دولة واحدة ىي اإلأ ،يف ادلائة 27بنسبة 
كرب أىل عدد إذباىات صادراهتا البينية اىل توسيع إوالكويت ولبنان ومصر  اإلماراتتوصلت كل من السعودية و 

 الدول العربية .من 
 جاه الواردات كما ىواما يف جانب الواردات فقد ظل ادلوقع اجلغرايف للدول العربية ؽلثل العامل الرئيسي يف أ    

 ،% 56ردن البينية يف دولة رلاورة ىي السعودية بنسبة حيث تركزت واردات األ ،احلال يف الصادرات البينية
ما الواردات البينية لتونس فقد تركزت يف اجلزائر بنسبة أ % 81سبة وتركزت واردات البحرين يف السعودية بن

 كثر الدول العربية تنوعا يف مصادر وارداتو يف الدول العربية.أويعترب لبنان   ،40%

 البينية العربية تطور الهيكل السمعي لمتجارة  المطمب الثالث:

يكل الصادرات البينية ه  
السلع الزراعية  أن ،2008واجملمعة عن اذليكل السلعي للتجارة البينية يف عام  حدث البيانات ادلتوفرةأ تشري     

يف  أعليتهايذكر على ىذه اجملموعة السلعية من حيث من الصادرات البينية ومل يطرأ تغري  %15.2شكلت حصة 
 اذليكل السلعي للصادرات البينية العام السابق.

 من الصادرات البينية مسجلة اطلفاضا عن حصتها للفًتة % 27.3 وتستأثر فئة الوقود وادلعادن على حصة     
النفط العادلية بداية من النصف الثاين  أسعارتراجع  وذلك يف ضوء % 30.4اليت بلغت  (2007- 2004)

يف عام  % 47لقد شكلت ادلصنوعات أعلى حصة يف الصادرات البينية حيث ارتفعت من  .2008من عام 
، وأحرزت ادلصنوعات األساسية على أعلى تقدم بني فئة ادلصنوعات 2008يف عام  % 54.2إىل  2004

الت آلكذلك ارتفعت حصة ا. 2008عام %20.5ىل إ 2004يف عام  %16.6فارتفعت حصتها من 
 خالل الفًتة نفسها. %17.2 إىل % 14.2ومعدات النقل اليت جاءت يف ادلرتبة الثانية من 

ىل مستوى إعلى فئة سلعية ضمن ادلصنوعات حيث تراجعت حصتها أثالث فقد شكلت ادلواد الكيماوية  أما   
نسبة  األخرىخريا وضمن ادلصنوعات سبثل ادلصنوعات ادلتنوعة أ. و 2008يف عام  10.7%لتبلغ  2004عام 
 .2008الصادرات البينية لعام  إمجايلمن  5.8%
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 هيكل الواردات البينية 

قيمة الشحن والتأمني  مضافا إليهاالواردات العربية البينية ىي نفسها الصادرات البينية العربية  أنمن ادلعروف       
ن ال ؼلتلف عن اذليكل السلعي للصادرات أن اذليكل السلعي للواردات البينية غلب إحية النظرية فوذلذا فمن النا

مر ساليب التسجيل والتصنيف األأالًتتيب و ناذبة عن اختالف  إحصائيةاختالفات  نو عمليا توجدأال إالبينية  
رقام الصادرات والواردات البينية وبالتايل تباين حصص الفئات السلعية يف الصادرات أالذي ينتج عنو فوارق بني 

مع الواردات البينية. وبالرغم من ىذه االختالفات فقد حافظت احلصص السلعية الرئيسية للواردات البينية  البينية
 اىات العامة اليت سلكتها احلصص السلعية للصادرات البينية .ذبتقاربة ويف نفس االعلى نسب م

 السمع الرئيسية في التبادل التجاري البيني 

 2008حدث بياناهتا ادلتوفرة لعام أول عشرة سلع رئيسية يف التجارة البينية العربية واليت مت ذبميع أتشري قائمة     
وىل حبصة ن النفط اخلام يأيت يف ادلرتبة األأرقام أ أربعةساس أسب التصنيف ادلوحد للتجارة الدولية ومفصل على حب

ويلي ذلك الصادرات البينية للغاز الطبيعي حبصة  ،2008الصادرات العربية البينية يف عام  إمجايلمن  8.5%
  واألدلنيومت احلديد والصلب آساسية مثل منشوادلصنوعات األكيماويات يت بعدىا سلع مصنعة كالبيًتو أمث ي ،3%

وىل قرابة ربع وتشكل السلع العشرة األ اجملوىرات.ك خرىأسالك والكابالت ادلعزولة ومصنوعات متنوعة واأل
 .من قيمة الصادرات البينية العربية %2.4و % 1بنيالصادرات السلعية العربية وتًتاوح حصة ىذه السلع فرادى 

طار جهود الصنيع يف الدول إالعربية يف  علية السلع الرئيسية تطور ىيكل الصادرات البينيةأبوجو عام تعكس     
يف معظمها سلع نصف مصنعة الستخدامها  اهنأ ال  إساسية العربية واليت سبخض عنها زيادة حصة ادلصنوعات األ

 خرى.أيف صناعات ربولية 
يف  ونأىل إ تشري البيانات ادلتاحة عن اذليكل السلعي للتجارة العربية البينية ن إف 2010أما بالنسبة لسنة     

يليها الوقود وادلعادن  % 48.5تت ادلصنوعات يف ادلقدمة حيث بلغت حصتها أالصادرات البينية العربية جانب 
. وضمن مكونات ادلصنوعات فقد أتت % 21.9مث فئة السلع الزراعية بنسبة  23.3%بلغت  حبصة

 %16.1الت ومعدات النقل فادلواد الكيماوية بنسب بلغت آليليها ايف ادلرتبة األوىل  ادلصنوعات األساسية
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 %47تت ادلصنوعات يف ادلقدمة بنسبة أما يف جانب الواردات فقد أ .على التوايل %11.5و %12.6و
 1.% 20.9يليها فئة السلع الزراعية بنسبة % 26.8فالوقود وادلعادن بنسبة 

 البينية التجارة العربية أفاق معوقات و  لمبحث الثالث:ا

ربقيقها برامج وخطط التعاون  إىلتعترب تنمية التجارة العربية البينية من األىداف األساسية اليت سعت      
ومجاعية عدة اتفاقيات ثنائية برمت الدول العربية أولقد  ،جامعة الدول العربية إنشاءاالقتصادي العريب ادلشًتك منذ 

لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم ذبارة الًتانزيت قد وقعت يف وكانت أول اتفاقية  ،لتحرير التجارة العربية البينية
مث جاء قرار السوق العربية ادلشًتكة الذي صدر عن رللس الوحدة االقتصادية  ،1953طار اجلامعة العربية سنة إ

سس أواليت ترمجت ، 1981ة التبادل التجاري بني الدول العربية سنة مث اتفاقية تيسري وتنمي، 1964العربية سنة 
 .1980العمل االقتصادي العريب ادلشًتك اليت أقرهتا قمة عمان سنة  سًتاتيجيةا

 إنشاءومل يكتب ذلذه اخلطوات النجاح ادلنشود طيلة عقود من الزمن ألسباب عديدة وقفت كعوائق يف وجو    
 تكامل اقتصادي عريب.

 2 معوقات تنمية التجارة العربية البينية ول:مطمب األ ال

من العراقيل وادلشاكل اليت وقفت  ةالتعاون االقتصادي العريب على مدار العقود ادلاضية، رلموع ةواجهت مسري   
وتنفيذىا تفاقية مستويات التجارة العربية البينية وبالرغم من انقضاء ست سنوات على انطالقة اال ةحائال دون زياد

االتفاقية يواجو  بعض ادلشاكل والعراقيل اليت ما زالت  هحكام ىذأن تنفيذ بنود و أال إعضاء، من قبل الدول األ
عمال العريب من ل دون االستفادة اجلدية لقطاع األللمنطقة، واليت ربو  تؤثر على التطبيق الفعلي للربنامج التنفيذي

التسهيالت واالمتيازات اليت يوفرىا ىذا ادلشروع العريب، فهناك صعوبات عديدة تواجو ربقيق منطقة التجارة احلرة 
مستويات التنمية االقتصادية بني البلدان العربية، ومنها ما ىو  اختالالتالعربية الكربى، فمنها ما ىو ناجم عن 

قامة إاالقتصادية وانعكاس اخلالفات السياسية على  اإلصالحاتها يف ربقيق متعلق بادلستوى الذي بلغتو كل من
ساسية ىي يف مدى التزام الدول العربية بشكل جدي ن ادلسألة األأال إالتعاون االقتصادي بني الدول العربية، 

 .بتنفيذ الربنامج التنفيذي للمنطقة

                                                           
1
 ، الصادر عن برنامج سبويل التجارة العربية   2011التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لسنة  - 

2
"، مجلة االصالحات االقتصادٌة واالندماج فً االقتصاد  عقبات فً طرٌق تفعٌل التكامل االقتصادي بٌن األقطار العربٌةمحمد فرحً، " - 

 .  2552، عام 121-121، ص:50العدد  -الجزائر-العالمً، المدرسة العلٌا للتجارة،
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وال  ادلعوقات وادلشاكل اليت وقفت يف ادلاضي ةامعة العربية دلعرفىل الدراسات ادليدانية اليت قامت هبا اجلإ واستنادا   
 :ص ىذه ادلشاكل والعراقيل دبا يليتزال يف وجو زيادة التجارة العربية البينية فأنو ؽلكن تلخي

خري تنفيذ أثرىا يف تأال ؽلكن التقليل من  أساسيةسبثل القيود غري اجلمركية عقبة  :الـقـيـود غــير الجـمــركــية -0
 وتشمل ىذه القيود ما يلي: األخرىادلنطقة وتكاد تفوق يف تأثريىا العقبات  أىداف

 الــقــيـــود الـفــنــيــة -أ 

أي تعددية ادلواصفات لنفس ادلنتج وتعدد وتضارب  وىي خاصة باالشًتاطات وادلواصفات يف الدول العربية،    
  ،نواع العبواتأ، أالعالمات والالصقات على ادلنتج وداللة ادلنش وضع :يف تطبيقها مثل اإلداريةاالجتهادات 

على سلعها احمللية خصوصا  ت مغايرة لتلك اليت تفرضها الدولةتضارب نتائج ادلختربات، فرض معايري ومواصفا
مسبق،  إشعارعلى ادلنتجات الغذائية والزراعية،  وقيام بعض الدول العربية بتغيري يف ادلواصفات وادلقاييس دون 

ساليب الكشف، وارتفاع كلفة التحاليل، وطول الوقت أوتشدد  يف االشًتاطات الصحية والبيئية، وادلبالغة يف 
 ؛على عليها مقارنة مع السلع احملليةأصدار شهادة ادلطابقة وتصديقها واستيفاء رسوم زم إلالال

 اإلداريةالــقــيـود  -ب 

ضافية غري الضرورية اليت تطلب مع ق اإلئالتثمني اجلمركي، وكثرة الوثاعادة إوىي قيود خاصة دبوضوع     
 .والتخليص اجلمركي وتكاليف إجراءات ، ومشاكل النقل بالعبور وةالبضاع

زالة ىذه القيود اعتماد قيمة الفاتورة يف التثمني اجلمركي، واعتماد قواعد منظمة التجارة العادلية يف إوتتطلب عملية 
اليت تعاين السلع واالختبارات اليت زبضع ذلا وعدد العينات اليت تؤخذ منها،  وتقليص عدد اجلهاتىذا اجملال، 

 ؛وربسني ادلنافذ اجلمركية
 ود الــنقــديــــــــةـالـقيــ -ج 

سعار الصرف وسلصصات النقد أالتحويل وتعدد  إجراءاتن بعض الدول العربية ما زال لديها قيود على إ   
زالة القيود النقدية وذلك عن طريق إاالئتمان وكذلك يف شروط االسترياد، شلا يتطلب  إجراءاتجنيب وتشدد يف األ

سعار أعلى النقد وعدم قابلية ربويل العمالت وتعدد  اصة بالعملة ال سيما الرقابة الصارمةاخلنقدية القيود المعاجلة 
 ؛الصرف
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 ود الــمــالـــيةــالـقــي -د 

ىناك مبالغة يف رسوم تصديق القنصليات على شهادات ادلنشأ حيث يتم ربصيلها يف بعض الدول العربية     
قد توصل    2003 عام( يف 72خرية )ن اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورتو األأحسب قيمة الفاتورة علما 

بشأن إلغاء  13/2/2002تاريخ  1431اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  التأكيد على قرار) :ما يليىل إ
التصديق على شهادات ادلنشأ من قبل السفارات والقنصليات العامة، وإلغاء التصديق على الفواتري وادلستندات 

 .ادلصاحبة لشهادات ادلنشأ من قبل السفارات والقنصليات(
تصديق شهادات  إلغاءودعت قرارهتا بنفاذ أعضاء ن بعض الدول األإللجامعة العربية ف ةمانة العامووفقا لأل    

، شللكة اإلماراتاذلامشية، دولة  األردنية ةاللبنانية، ادلملك ةذلا وىي ) اجلمهوري ةادلنشأ والفواتري والوثائق ادلرافق
ة ُعمان، ادلملكة ادلغربية، اجلمهوري ةالبحرين، اجلمهورية التونسية، ادلملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطن

حيان ن ىناك مبالغة يف رسوم ادلعاينة وادلطابقة واليت زبضع يف بعض األأكما ،مصر العربية( ةاليمنية، مجهوري
 ؛دلعاملة سبييزية مقارنة بالسلع احمللية

 الــقـيود الــكمـــية  -هـ 
للقطاع العام، وقيود  ةوجود قيود كمية يف العديد من  الدول العربية تتمثل يف حصر االسترياد دبؤسسات تابع   

يذكر  ،األحيانمومسية لالسترياد زبضع التفاقيات ثنائية ورخص استرياد، وعدم تطبيق الرزنامة الزراعية يف كثري من 
زالة الفورية لكافة ىل اإلإتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية وبرنارلها التنفيذي قد دعت ان أ

 .اجلمركية دلا ذلذه القيود من تأثري مباشر يف عرقلة حجم ادلبادالت التجارية بني الدول العربيةالقيود غري 
مانة العامة جلامعة الدول العربية بتشكيل فرق عمل ميدانية لزيارة وقد كلف اجمللس االقتصادي واالجتماعي األ

نقدية  إجراءاتوالتصدير وما تتطلبو من ادلتعلقة بعمليات االسترياد  اإلجراءاتعضاء والتعرف على الدول األ
عداد تقرير عن إدارية والوقت الذي تستغرقو وتكلفتها ادلادية وزيارة ادلنافذ اجلمركية، وسوف تقوم ىذه اللجنة بإو 

واقع تلك الزيارات ادليدانية ومناقشتها يف جلنة ادلفاوضات التجارية)إحدى اللجان ادلختصة دلنطقة التجارة احلرة 
 .ىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيإالتوصيات بشأهنا  زالة القيود غري اجلمركية( وتقدًنإة الكربى وادلعنية بالعربي

  ثــر الـمـمــاثل لمــتعريفــة الــجــمركيةمشـكـمة الـــرسـوم والــــضـــرائـب ذات األ  -6

ادلماثل للتعريفة اجلمركية ادلفروضة على السلع العربية  األثرن فرض الدول العربية للرسوم والضرائب ذات إ     
من  اإلضافيةتعطيل أثر التخفيض اجلمركي، وتعترب الضرائب والرسوم  إىلادلستوردة من الدول العربية سوف يؤدي 
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رسوم  التجارة احلرة العربية الكربى، ومثال ذلك لربنامج منطقة األمثلون التنفيذ ادلعيقات الرئيسية اليت ربول د
وخدمات مجارك كنسبة  إحصاءالطوابع ورسوم القنصلية اليت ربسب كنسبة من القيمة يف الدول العربية، ورسوم 

كرسوم بيطرة ورسوم ادلرور على الطرق، وىذه كلها   ةرسوم ذلا مصلحة عام إىلضافة إلمن القيمة ادلستوردة، با
ي يتطلب تدارك ذلك عرب ربديد واضح لنسب رلمل مر الذالبضاعة وكلفتها  األ ةرسوم وضرائب تؤثر على قيم

 الرسوم والضرائب ذات األثر ادلماثل للتعريفة اجلمركية أو درلها بالتعريفات اجلمركية اليت إلغاءالضرائب والرسوم و 
يسري عليها التخفيض اجلمركي حبيث تزال كافة الضرائب والرسوم مع انتهاء الفًتة الزمنية ادلقررة لقيام منطقة 

 .التجارة احلرة العربية الكربى
 فــي طــمــب االستــــثناء عـــمى التخـــفيــــضات الجــمركـــية ةــاالغالـمــ -3

يف طلبات االستثناء من التخفيضات  ةمنطقة التجارة احلرة العربية الكربى صعوبات نامجة عن ادلغاال وتواج       
 .من ادلنطقةة ىداف ادلتوخاااللتزامات ادلًتتبة على الدول وعدم ربقيق األن تؤثر على أاجلمركية، واليت ؼلشى 

وقد منح اجمللس االقتصادي واالجتماعي ست دول عربية استثناءات بعدم تطبيق نسبة التخفيض التدرغلي على 
ك عدد من السلع اليت حددهتا تلك الدول، كما حدد اجمللس االقتصادي واالجتماعي الفًتة الزمنية لتل

لكافة  ةادلمنوح وقد انتهت الفًتة ،وضاعها االقتصاديةأءمة الالستثناءات لتعمل خالذلا تلك الدول على ما
 .16/9/2002االستثناءات يف 

 ةيأيت ) عدم منح آلعلى ا 233( يف قراره رقم  2002عشر )بريوت /  ةكد رللس اجلامعة يف دورتو الرابعأو      
ضيق احلدود ووفق معايري أال يف إحاليا  ةبعد انتهاء الفًتة الزمنية احملددة لالستثناءات القائم ةاستثناءات جديد

تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية، وذلك بالنسبة  ةتفاقيامن  "15"انسجاما مع نص ادلادة  ةمشدد
تماعي تقدير ادلوقف بالنسبة للدول اليت عضاء يف ادلنطقة حاليا، ويعهد للمجلس االقتصادي واالجللدول األ

 .ستنضم الحقا (
ىل ادلنافذ اجلمركية بوقف العمل باالستثناءات من كل من  إ ةبالغات موجه ةالعام ةمانىذا وقد تلقت األ      

صدر قرارا بوقف العمل أردن، سوريا، لبنان، ادلغرب ( كما تلقت مذكرة من مصر تفيد بأن رللس الوزراء قد األ)
ذلا،  ةذلا، ومل تتلق من اجلمهورية التونسية ما يفيد بوقف العمل باالستثناءات ادلمنوح ةباالستثناءات ادلمنوح
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يف عضاء األهنا ستكون مضطرة لتطبيق مبدأ ادلعاملة بادلثل على الدول أكدت دول رللس التعاون اخلليجي بأو 
 .1ن منحت ذلا أالعمل باالستثناءات اليت سبق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اليت مل تلتزم بوقف 

 عـــدم تــفــعـيل آلــية تســويــة الـــــنــزاعــــات – 4
عليتها أتعترب آلية تسوية ادلنازعات من األدوات الضرورية لعمل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، وتزداد        

ادلنطقة والذي يؤدي إىل ترابط ادلصاحل التجارية بني يف عضاء األزيادة حجم ادلبادالت التجارية بني الدول  مع
 طارىا من القطاع اخلاص، ووجود آلية لتسوية ادلنازعات اليت قد تنشأ بني األطرافإىذه الدول وبني ادلتعاملني يف 

التجاريني حىت يف القضايا اليت تكون موضوع خالف بني الشركاء  ثادلنطقة يساعد يف سرعة الب إطارادلتعاملة يف 
 .ال تتعرض مصاحلهم االقتصادية للضرر

ن أمن اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية على ( 13)ولقد نصت ادلادة الثالثة عشر      
االتفاقية، كما نص  أطرافاجمللس االقتصادي واالجتماعي ىو اجلهة ادلختصة بفض ادلنازعات اليت تنشأ بني 

الربنامج التنفيذي دلنطقة التجارة احلرة العربية الكربى على " تشكيل جلنة لتسوية ادلنازعات يف كافة القضايا ادلرتبطة 
بتطبيق اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية وكذلك أي خالف حول تطبيق ىذا الربنامج " 

 .ادلهمة هوادلتابعة للقيام هبذومت تكليف جلنة التنفيذ 
وقد  مت تشكيل جلنة لتسوية ادلنازعات يف كافة القضايا ادلرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري     

جل أخرية من ن وستجتمع جلنة اخلرباء القانونيني للمرة األآللية حىت اآلىذه ا إقرارنو مل يتم أال إبني الدول العربية، 
ىل الدورة القادمة للمجلس إمال حبث مالحظات الدول العربية بشأن آلية فض ادلنازعات، ورفع تقريرىا استك

 تو.االقتصادي دلناقش
 ــيمــــيةضقـــواعــد المنــشـــأ التــف - 5

دلنطقة التجارة احلرة العربية الكربى،  األساسيةيلية للسلع العربية أحد ادلرتكزات ضتشكل قواعد ادلنشأ التف    
جنبية للدول العربية ادلستفيدة من ادلميزات اليت تتيحها ادلنطقة للسلع أواليت ؽلكن من خالذلا منع تسرب سلع 

بني الدول العربية مستفيدة من قاعدة ادلنشأ  إنتاجيهنا الوسيلة اليت ؽلكن من خالذلا ربقيق تكامل أالعربية، كما 
سلوب أويتم حاليا العمل بقواعد منشأ مرحلية انتقالية تعتمد على مبدأ ) القيمة ادلضافة( وحددت  ،لًتاكميا

                                                           
1
"، ورقة عمل مقدمة فً ملتقى التكامل ومستقبل العمل االقتصادي العربً المشتركمنطقة التجارة العربٌة الكبرى عبدالرحمن البراك، "- 

 االنتاجً   

 2515وزٌادة القدرة التنافسٌة للسلع العربٌة، مصر: نوفمبر      



 
 

الواقع واآلفاق –التجارة العربٌة البٌنٌة  :الثانً الفصل [   

 

 
60 

 اليت أاحتساب القيمة ادلضافة وذلك حلني استكمال قواعد ادلنشأ التفصيلية، وقد عملت اللجنة الفنية لقواعد ادلنش
ال إقواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية،  إعدادنص الربنامج التنفيذي على تشكيلها خالل السنوات ادلاضية على 

ن اللجنة وخالل ست اجتماعات مل تتمكن من استكمال ىذه القواعد والتوافق بشأهنا بني كافة الدول أ
 عضاء، شلا كان لو أثر مباشر يف عدم التوافق العامة زلل خالف بني الدول األ األحكام، وظلت بعض األعضاء

حكام العامة مل يتم التوافق ساسية يف األأيضا ، فال زالت ىناك مادة أالسلع  لعدد منبشأن القواعد التفصيلية 
م احتساب أساس احتساب القيمة ادلضافة، أبشأهنا وىي ادلتعلقة باستخدام سعر السلعة تسليم باب ادلصنع يف 

كافة   إقرارال بعد إنو لن يتم حبث القواعد التفصيلية للسلع أكدت اللجنة على أجنبية، و قيمة ادلدخالت األ
 .ةحكام العاماأل

تبادل التجاري بني الدول العربية ألغراض تطبيق اتفاقية تيسري وتنمية  ال ةالعربية العام أقواعد ادلنش أنويذكر     
 %( كقيمة مضافة للسلع ادلنتجة عربيا.40حددت نسبة )

خص قضية االتفاق على قواعد ادلنشأ سوف يًتك  انعكاسات سلبية على تطبيق ادلنطقة وباألخري يف أن التإ    
من االنتهاء من قواعد ادلنشأ التفصيلية لكي يستطيع القطاع اخلاص  اإلسراعالذي يتطلب  األمراالستثناءات، 

االتفاق على قواعد منشأ تفصيلية يعترب من السياسات التجارية  أنحيث  ،االستفادة القصوى من مشروع ادلنطقة
تشجيع االستثمارات البينية والعمل على توظيفها يف خدمة التكتل االقتصادي  إطاراليت سبارسها الدول يف 

  .ادلنشود
 الـــنــقـــل الــبــــري والــبــحـــري -2

التجارة العربية  أمام آخركلفة التجارة بني بلدان العامل العريب ادلختلفة وبالذات كلفة النقل تشكل عائقا   إن    
منو إىل باقي دول ادلشرق العريب واخلليج العريب، وبشكل  أوروباالبينية، حيث يعترب ادلغرب العريب اقرب جغرافيا إىل 

سعار منافسة غلعل التجارة بني جناحي أوادلشرق العريب وب عام فان عدم توفر وسائل نقل منتظمة بني ادلغرب
التعقيدات على احلدود بني  كما تعد  ،تطور التجارة العربية البينية أمامالوطن العريب متدنية جدا، بل وتشكل عائقا 

الذي يتطلب  مراأل حرير التجارة بني البالد العربيةالعقبات ادلعرقلة لت أكثرالدول العربية وطول ادلدة الزمنية من 
عدد من الشركات العاملة كخدمة خطوط  إنشاء إىل إضافةخطوط شحن كافية لزيادة الصادرات العربية  إنشاء

ال بد من العمل على تطوير اتفاقية تنظيم  أيضا الشحن مثل التامني والتخليص اجلمركي وشركات النقل الربي، 
 .النقل الربي ) الًتانزيت ( بني الدول العربية
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 تـشابــه الـهـــياكــل االقــتــصــاديـة واالجـــتــمـــاعـــيـة –2
حدوث زبوف من فتح  إىل أدىواالجتماعية يف الدول العربية  اإلنتاجيةتشابو اذلياكل االقتصادية و  إن     

تشابو يف الصناعات  إىلفيها  اإلنتاجيةاذلياكل االقتصادية و  وتشاب أدىالعربية على بعضها، وقد  األسواق
التصديرية  أسعارىاارتفاع  إىلضافة الوقت الذي تركز فيو الدول العربية على زيادة صادراهتا، باإل التصديرية يف

 ع ما يستورد من سلتلف دول العامل.مقارنة م
 القضايا الـمـتعـمــقـة بالـمـواءمـة مـع الـضـوابــط الـدولــية  - 8

تتعلق بالقواعد والضوابط اليت ستضعها منطقة التجارة احلرة العربية الكربى لنفسها،  أخرى إشكالياتىناك    
تساؤل حول ما اذا كانت ادلنطقة ستلزم ىناك وغريىا، و  ةمثل ادلواصفات وادللكية الفكرية وشهادات ادلنشأ والبيئ

 ،األورويبو قواعد االرباد أدلية، و قواعد منظمة التجارة العاأ( I.S.O)ادلنظمة الدولية للتقييس نفسها بقواعد 
ن بدأ العديد من الدول العربية بتطبيق الضوابط وادلعايري الدولية باعتبارىا متطلبا ضروريا من متطلبات أخاصة بعد 

 ة.العودل
 نــقـــص الـمـعــمـومــات الـالزمــة لمتــجــارة الـبــينـــية – 9

من نقص يف ادلعلومات االقتصادية والتجارية ذات العالقة بالقوانني تعاين مؤسسات القطاع العام بشكل عام     
ادلتعلقة  ويعاين القطاع اخلاص من عدم توفر ادلعلومات الرمسية ،سواق العربيةوالتشريعات التجارية اخلاصة باأل

والتأمني علها اخلدمات اجلمركية والتخزين والنقل والًتانزيت واخلدمات ادلصرفية أبالتسهيالت التجارية و 
االستهالك وادلواصفات  أظلاطسواق والسلع ادلختلفة و واالستشارات، كذلك ىناك نقص يف ادلعلومات ادلتعلقة باأل

 األسواقنشرات ورباليل تصدرىا مصادر خارجية عن  إىلوادلقاييس والنوعية واجلودة ، وعادة ما يتم اللجوء 
  .العربية
 مــنح الــتأشــــيرات  ةبين الدول العربية وصعــوب األموالورؤوس  األفرادتنــقــل  ةصــعــوبــ – 02
  التــجارة الــحــرة الــعربــية الكبـــرى ةمنــطق إقامة ةعــدم شــمول جــميع الــدول العـــربية فــي اتـفاقـــي – 00

 ة.لالتفاقي ةمن الدول العربية غري منضم ةحيث ال تزال ىناك رلموع
 1قامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىشمول قطاع الخدمات في البرنامج التنفيذي إلعدم  -06

                                                           
1
ة والتكامل االقتصادي، "، مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌأثر اتفاقٌة الجاتس على تجارة الخدمات فً الوطن العربًزهٌرة عبدالحمٌد معربة، "- 

 2552سبتمبر  22-25المملكة األردنٌة الهاشمٌة ، -عمان–الجامعة األردنٌة 
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حيث ربتل ذبارة اخلدمات يف الدول العربية أعلية كبرية يف النشاط االقتصادي واالستثماري، ويؤدي ربرير ذبارة 
احملاوالت  إىل اإلشارةالعمل، مع  وفرص زيادة التجارة يف السلع واخلدمات وزيادة النمو االقتصادي اخلدمات إىل

 1ة.واخلطط اليت وضعت مؤخرا لتحقيق ىذه الغاي

 2مبررات و فرص تنمية التجارة العربية البينية المطمب الثاني:

تشري النتائج واإلحصاءات إىل تدىن حجم التجارة البينية العربية مقارنة مع ذبارهتا اخلارجية، وكذلك تدين نسبة    
التجارة العادلية، وىناك مستجدات وظروف تفرض على الدول العربية  إمجايلمن  اإلمجاليةالتجارة اخلارجية العربية 

ينية على ما ىو عليو، وتتوفر فرص عديدة للدول العربية ضرورة العمل على رفع مستوى التجارة العربية الب
 تساعدىا على ربقيق ذلك.

 مبررات تنمية التجارة العربية البينية  -أوال
 ها:من أعل، توجد عدة مربرات ودوافع تفرض غلى الدول العربية تنمية ذبارهتا البينية، يف ظل ربديات العودلة    

هنا تلعب دور كبري يف تنشيط ىذا التكامل إف، ادلداخل اذلامة للتكامل االقتصاديباعتبار التجارة البينية من -1
 ؛نظرا الرتباط الدول العربية دبقومات اجتماعية وعقائدية قوية، وتسريع قيامو

تفرض على الدول العربية تنمية وتوسيع التجارة ، يف االقتصاديات الصناعيةن السياسات احلمائية ادلطبقة إ-2
 ؛البينية

ىل تنميتها إشلا يؤدي  ،ن ارتفاع التجارة البينية ينشط القطاعات االقتصادية واالنتاجية يف البلدان العربيةإ-3
 ؛اقتصاديا واجتماعيا

ىل مزايا تنافسية إوربويلها ، ن التجارة البينية تسمح باالستفادة من ادلزايا النسبية اليت تتمتع هبا كل دولة عربيةإ-4
 ؛اليت تكتسبها الدول العربية بشكل عقالينالثروات استغالل و 

شلا أدى ىل اتساع حجم السوق العربية أمام الصادرات العربية ، إأدت سياسات التحرير وتدابري تنمية التجارة-5
 ؛ورفع القدرات التنافسية للمنتجات العربية، ىل ربفيز الصناعات التحويليةإ

                                                           
"، مذككرة ماجسذتٌر فذً العلذوم واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى فً ظلل التحلوالت االقتصلادٌة العالمٌلة" .تواتً بن علً فاطمة - 1

 ككره.، مرجع سبق 2002/2002االقتصادٌة، 
 
2

"، مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة والتكامل االقتصادي، الجامعة األردنٌة، عمان: تطور التجارة العربٌة البٌنٌةعامر بكٌر، طالب عوض، "-

 .2552سبتمبر  22-25المملكة األردنٌة الهاشمٌة، 
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 اإلنتاجيةوتنويع ىياكلها ، اإلنتاجيةبعد زيادة طاقتها ، دلنتجاهتاحاجة الدول العربية دلنافذ )أسواق( جديدة -6
كما اهنا لن ،  االقتصادي اإلصالحمن خالل برامج  خاصة يف الصناعات التحويلية، والًتكيب السلعي لصادراهتا

 ؛تستطيع التصدير للدول الصناعية الكربى نظرا لشدة ادلنافسة

لدول العربية ايف  اإلنتاجىل زيادة إاتساع حركة رؤوس األموال واالستثمارات بني الدول العربية مؤخرا شلا يؤدي  -7
 وتنمية التجارة البينية العربية ؛

لعربية ضلو انتيجة توجو معظم الدول ، نقص وزوال العقبات اليت كانت تقف أمام ظلو التجارة العربية البينية-8
 ؛وربرير  التجارة الدوليةاقتصاد السوق 

 ؛ربرير التجارة بني أعضائها إىلتدعو  اليت ،(O.M.Cالعادلية )منظمة التجارة  إىل انضمام عدة دول عربية-9

 1؛يف ظل العودلة أصبحت  زيادة التجارة البينية ضرورية نظرا لتزايد التنافسية العادلية-10

 على أن ،1996السياسية لدى  القادة العرب حبيث مت االتفاق يف القمة العربية لعام  اإلرادةتوفر  -11
الذي نتج عنو  ،لبينيةا التجارة العربيةالعمل االقتصادي العريب ادلشًتك غلب أن تتم على أساس ربرير  سًتاتيجيةا

 .وق عربية مشًتكةقامة ارباد مجركي وسسبهيدا إل، بعد قرار إقامة منطقة ذبارة حرة عربية فيما

 آليات تنمية التجارة البينية العربية -ثانيا

 إنشاء مركز معلومات للتجارة العربية، يتوىل توفري البيانات التفصيلية عن اإلنتاج واالستهالك واألسعار-1
 ؛وادلعلومات التسويقية يف الدول العربية لكل سلع التجارة العربية

إنشاء شركات ذبارية عربية مشًتكة يكون ذلا فروع يف الدول العربية تتوىل ذبهيز وتعبئة السلع يف الدول ادلصدرة -2
 ؛وتتمتع ىذه الشركات حبرية التجارة العربية البنية ،الدول العربية ادلستوردة طبقا دلواصفات 

عربية البينية واإلسراع يف إقرار قواعد ادلنشأ توحيد ادلواصفات وادلقاييس والتشريعات العربية لسلع التجارة ال-3
 ؛العربية، وتفضيل السلع ذات شهادة ادلنشأ العربية التفصيلية للسلع 

                                                           
1
 110،111سابق ص: ، مرجع السوق العربٌة المشتركة فً ظل العولمة"، "المجٌد عبد المطلب عبد  - 
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تشجيع حركة االستثمارات العربية البينية ادلشًتكة يف رلاالت البنية األساسية التجارية والتسويقية ومنها النقل -4
ريىا من الصناعات ادلغذية يف شكل شركات عربية مشًتكة، حيث أدى والتعبئة والتغليف وغ والتخزين والتصنيع

 ؛البينية ادلشًتكة إىل ضعف التجارة العربية البينية ضعف حركة االستثمارات العربية

 ؛تفعيل دور االربادات العربية ودور الغرف التجارية ورللس رجال األعمال يف تنمية التجارة العربية البينية-5

ذبارى عريب لتمويل التجارة العربية البينية وتطوير نظام تسوية ادلدفوعات بالعمالت احمللية للدول زبصيص بنك -6
 ؛العربية

 .التوسع يف إقامة ادلعارض الدائمة -7

 العربية البينيةفرص تنمية التجارة  ثالثا:

يساىم يف مجيع  أصبححبيث ، زيادة مشاركة القطاع اخلاص العريب يف النشاط االقتصادي للدول العربية-1
اليت نتجت عنها ، ىل زيادة االستثمارات الوطنية واألجنبيةإكما أدى ذلك ،  واخلدمية والتجارية، اإلنتاجيةاألنشطة 
 ؛وبالتايل تنمية التجارة العربية البينية، السلع واخلدمات يف الدول العربية إنتاجزيادة يف 

احلرة بني البلدان اجملاورة شلا يساعد يف تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة  صلاح  االتفاقيات الثنائية ومناطق التجارة-2
الكربى، وكذلك زيادة التبادل التجاري بني البلدان العربية، ومن أمثلة ىذه االتفاقيات نذكر: منطقة  احلرة العربية

ن ىناك فرص جيدة للتكامل أأي  .واتفاقية التبادل احلر بني العراق واألردن، والسعودية التجارة احلرة بني سوريا
 ؛بني الكثري من الدول العربية

اتفاقية الشراكة ك  ،اتيتفاقاوتوقيعها لعدة  ،زيادة درجة انفتاح اقتصاديات الدول العربية على العامل اخلارجي-3
 ؛ىل منظمة التجارة العادليةإوانضمامها ، متوسطية ورواأل
 ؛نظرا لتوفر مؤسسات التمويل، سهولة سبويل التجارة العربية حاليا-4
حبيث تعد فرصة أمام ، يف الكثري من الدول العربية بدرجات متفاوتة التعامل عن طريق التجارة االلكًتونية-5

األردن ولبنان أكثر الدول العربية تطورا يف رلال ادلبادالت ، مصر، ماراتوتعد اإل، العربية البينيةتنمية التجارة 
 1 التجارية االلكًتونية.

 

                                                           
1
 33، ص:2003، مركز المعلومات و دعم اتخاك القرار، مصر " -التحدٌات و الفرص -"مستقبل التجارة العربٌةجمال الدٌن البٌومً،  - 
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 متطمبات تنمية التجارة البينية المطمب الثالث:

كان لزاما على ،  نظرا للدور الذي تلعبو التجارة العربية البينية يف دفع مسرية التكامل االقتصادي ضلو األمام    
 .البينيةالدول العربية العمل على تنميتها وذلك بالتغلب على ادلعوقات وادلشاكل اليت تواجو التجارة العربية 

تنفيذ ىذه االتفاقية  إسباميعترب  تمام تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية:إمتطمبات خاصة ب -أوال
 مرحلة ىامة أمام تنمية التجارة البينية وربقيق التكامل االقتصادي العريب ولذلك غلب ازباذ االجراءات التالية :

 ؛ليهاإىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى لالنضمام إمساعدة الدول العربية اليت مل تنظم  -1
وتقدًن الدعم للدول اليت تتميز ، لعمل على التوزيع العادل للمكاسب الناذبة عن منطقة التجارة احلرة العربيةا-2

 ؛واليت قد تتضرر نتيجة تطبيق بنود االتفاقية، االقتصاديةبضعف ىياكلها 
 ؛داخل ادلنطقة دبعدالت أسرع شلا ىي عليوالعمل على ربرير التجارة -3
 ؛اإلمكانالتخفيض من طلب االستثناءات بقدر -4
 ؛هبدف تسهيل حركة السلع ذات ادلنشأ العريب بني الدول العربية، زبفيض وإزالة الرسوم اجلمركية والضرائب-5
 ؛تنفيذيوالكمية  لكل بلد واليت تتعارض مع أحكام الربنامج ال اإلداريةتقليل القيود -6
 ؛وتنسيق القوانني ادلتعلقة بادلنافسة واالحتكار، قواعد ادلنشأ للسلع ادلصنعة إقراريف دراسة و  اإلسراع-7
 ؛ليات فض النزاعاتآوتفعيل  إهناءيف  اإلسراع-8
 ؛العربيةذبارة اخلدمات ضمن ادلعامالت اليت تشملها منطقة التجارة احلرة  إدخال-9

 قرب وقت شلكن.أرباد مجركي يف اىل إالعمل على تطوير منطقة التجارة احلرة والوصول هبا  -10
 1 ونذكر منها: ،متطمبات أخرى لتنمية التجارة العربية البينية ثانيا:

 ؛العربية اإلنتاجعن طريق عصرنة ىياكل  اإلنتاجوزيادة حجم ، ضرورة رفع معدالت النمو-1
 ؛والصادرات خارج احملروقات اإلنتاجبناء قاعدة صناعية عربية وتنويع -2
 ؛الصناعي العريب  اإلنتاجادلباشرة اليت تساىم يف زيادة  األجنبيةادلشاريع االستثمارية احمللية و  أفضلاختيار -3
وحدة بواسطة االتصاالت لربط كافة ادلراكز اجلمركية العربية بأنظمة مركزية م ،شبكات معلوماتية متطورة إنشاء-4

 ؛االلكًتونية

                                                           
1
المنظمة "‘-التطوٌراالطار التنظٌمً ومقترحات -حركة انتقال التجارة العربٌة عبر المنافذ الجمركٌةخبراء المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، " - 

 .220، ص:2003العربٌة للتنمٌة  االدارٌة،
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 ؛تطوير واستخدام التجارة االلكًتونية-5
 ؛مثل مشاريع الطرق واالتصاالت والطاقة الكهربائية، سبويل مشاريع البنية التحتية ادلشًتكة بني الدول العربية-6
 .األنشطةربية للمساعلة يف سلتلف فتح اجملال أمام القطاع اخلاص يف الدول الع-7

 

 خالصة الفصل الثاني

فمنذ ، و غريىاأن التجارة العربية البينية تعد متواضعة وزلدودة خاصة عند مقارنتها بالتجارة البينية األوروبية إ  
 التجارة العربية. إمجايليف ادلئة من  10و 8سنوات سبثلت التجارة البينية العربية بنسبة تًتاوح بني 

حيث تشري أرقام التقرير ، ن الصادرات نفسها ضعيفةالعربية ضعيفة فألذا كانت الصادرات البينية إو     
 ،الصادرات العادلية إمجايليف ادلئة فقط من  4ىل أن الصادرات العربية ال سبثل سوى إاالقتصادي العريب ادلوحد 

ليدي أي أسواق زلددة حبيث يغلب عليها الطابع التق إىلعدم وجود صناعة ذات طابع تصديري  إىلوذلك راجع 
 وغريىا من الصناعات اخلفيفة. األلبسة واالستهالكية و أهنا ربويلية وبسيطة تًتكز على ادلواد الغذائية

وبالتايل تتنافس يف ما بينها ، ىل حد بعيد على امتداد العامل العريبإكما أن أغلب الصناعات العربية متشاهبة       
نتاج لعربية وعلى القطاع اخلاص رسم سياسات صناعية متنوعة إلوىذا الواقع ػلتم على احلكومات ا، وال تتكامل

 سلع ذات مزايا تنافسية.

ادلعوقات والعراقيل القائمة يف وجو  إغفاليعين  ال، يف تنشيط حركة الصادرات اإلنتاجكيد على أعلية أن التإ    
فضال عن ارتفاع ، ادلواصفات وادلقاييس، الًتويج، التسويق، الضمان، التجارة العربية وادلتمثلة يف مشاكل التمويل

  .اإلداريةووجود القيود اجلمركية و ، الكلفة
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 د ـــــــــــــــــــــتمهي

ولقد سانبت التطورات االقتصادية الدولية  ،1998بدأ تنفيذ التجارة اغبرة العربية الكربى يف مطلع عاـ     
اؼبتسارعة يف التفكَت اعباد وزيادة حرص الدوؿ العربية على انشاء تكتل اقتصادي عريب تستطيع من خاللو التعامل 

 .و يف ؾباؿ االستثمارأواالستفادة فبا تتيحو من فرص سواء يف ؾباؿ التجارة  ،تلك التطورات بصورة اهبابية عم
 ،(1994قرار اتفاقيات التجارة الدولية )مراكش إب ،لك التطورات ظهور النظاـ التجاري الدويل اعبديدبرز تأومن 

  .طراؼدارة ىذه االتفاقيات واالشراؼ على اؼبفاوضات التجارية متعددة األإوانشاء منظمة التجارة العاؼبية لتنفيذ و 
قيود صبركية وفتح ؾباؿ اؼبنافسة فيها وفقا عبودة اؼبنتج ي أسواؽ العاؼبية دوف ىل فتح األإوتسعى ىذه االتفاقيات 

 والسعر.

وقد صاحب انتهاء جولة اوروجواي للمفاوضات التجارية قياـ العديد من التكتالت االقتصادية بُت ـبتلف     
بادؿ ضباية ؼبصاغبها التجارية وتعزيزا للت ،تمكن من تبادؿ ميزات ذبارية فيما بُت اعضاءىات دوؿ العامل حىت

 دوف تعميم تلك اؼبيزات على بقية الدوؿ االعضاء يف منظمة التجارة العاؼبية.، لتجاري فيما بينهاا
 ،وىل بالرعايةوقد ظبحت اتفاقيات التجارة العاؼبية باستثناء التكتالت االقتصادية من تطبيق حكم الدولة األ    
نبية انشاء منطقة ذبارة حرة عربية أدىن ؼبثل ىذه التكتالت ىو منطقة ذبارة حرة. ويف ضوء ذلك برزت اغبد األو 

 ،ماـ التكتالت االقتصادية الدوليةأجل تشجيع التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية واغبفاظ على مصاغبها أمن 
من تعميم ما تتيحو من فبيزات ذبارية على بقية صبح ال ؾباؿ ؽبا وال بد أف االتفاقيات الثنائية التجارية أخاصة و 
 عضاء منظمة التجارة العاؼبية .أالدوؿ 

ودورىا يف تنمية التجارة العربية البينية ارتأينا تقسيم ، ومن أجل معرفة واقع منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى    
 ىل ثالثة مباحث :إىذا الفصل 

 اغبرة. للمناطقاعبانب النظري  اؼببحث األوؿ:
 واقع منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى. اؼببحث الثاين:

 .تأثَت منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى على التجارة العربية اؼببحث الثالث:
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 الجانب النظري لممناطق الحرة المبحث األول:

يف كل من جبل ، اؼبوانئ واؼبراكز التجاريةذبسدت يف منح تسهيالت يف ، ف فكرة اؼبناطق اغبرة فكرة قديبةإ    
مبو الدخل ، و وزيادة العمالة، فبا نتج عنو ازدىار عمليات التبادؿ التجاري، وىونج كونج، عدف، مالطا، طارؽ

، فسنت القوانُت اليت ربكم عملها، ىذا ما عزز اىتماـ تلك الدوؿ دبثل ىذه اؼبناطق الوطٍت يف تلك الدوؿ.
وخاصة ، تسمح ؽبا جبلب االستثمارات اػبارجية واحمللية يف ـبتلف األنشطة االقتصاديةومنحتها ربفيزات 

 الصناعات التصديرية.
ال أنو يقصد هبا عموما بأهنا منطقة ؿباطة بسياج ، إيوجد تعريف ؿبدد للمناطق اغبرة شارة اىل أنو الذبدر اإل    

 مزايا اقتصادية ومالية ؿبددة لتشجيع الصادرات. سبنح فيها، وؽبا نقاط مراقبة للدخوؿ واػبروج ،أو جدار
تعترب السلع اؼبنتجة أو اؼبخزنة فيو أهنا خارج اؼبنطقة ، بينما تعرفها اتفاقية كيوتو بأهنا جزء من االقليم أو الدولة    

 وغَت خاضعة للرسـو اعبمركية.، اعبمركية

 ماهية المناطق الحرة و أنواعها المطمب األول:

تلجأ اليها الدوؿ وخاصة النامية منها هبدؼ جذب وتشجيع ف قياـ اؼبناطق اغبرة يعد عامال من العوامل اليت إ    
وذلك ؼبا تقدمو تلك اؼبناطق من امتيازات كاغبوافز اعبمركية والضريبية ، االستثمارات األجنبية والوطنية اؽباربة

 من زيادة قدرهتا التنافسية.رة والعمالة الرخيصة نسبيا وىذا ما يسمح للشركات اؼبستثم
 تاريخ المناطق الحرة الفرع األول:

حيث كانت أوؿ منطقة ، ىل كبو ألفي عاـ مضت منذ عصر اإلمرباطورية الرومانيةإؼبناطق اغبرة اترجع فكرة      
إعادة و والتخزين  فكرة إعادة الشحن تطبقولقد ،-Egée-يف حبر اهبا-Délos– باعبزيرة اليونانية حرة موجودة

 التصدير للبضائع العابرة غبدود االمرباطورية.
أف ىذه اؼبنطقة اغبرة قد خصتها  :" B.Merenne-Schoumaker   الدكتور" يذكر، ويف ىذا السياؽ     

فبا نتج عنو  والرسـو، تقليص االجراءات البَتوقراطيةاـ خاص يتمثل يف تبسيط القوانُت و الرومانية بنظ االمرباطورية
 فأصبحت نتيجة لذلك مركزا مشهورا يف التجارة العاؼبية.، عمل يف اعبزيرة 30000انشاء 

 واعتمدت الدوؿ الواقعة يف حوض البحر األبيض اؼبتوسط على النشاط التجاري مستخدمة نظاـ اؼبناطق     
 بإنشاء مناطق صغَتة ؽبا يف اؼبدفلوسطى، ومع ظهور اؼبستعمرات، قامت الدوؿ األوروبية ااغبرة يف العصور 
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اليت أقيمت يف تلك  ومن أمثلة اؼبناطق اغبرة، بينها وبُت مستعمراهتااؼبوجودة هبا موانئ لتسهيل اؼبعامالت التجارية 
 :الفًتة نذكر

وىونج كونج سنة ، 1832سنة  ويف مالطا والزقبيبار، 1704منطقة حرة  يف ميناء جبل طارؽ باؼبغرب سنة  -
 ؛واليت أنشأهتا اقبلًتا 1841

       باف عهد االستعمار الفرنسيإومنطقة حرة جبنوب اعبزائر  ،1898يف الصُت سنة  اؼبنطقة اغبرة -
 1؛(1830-1962)
كل من أؼبانيا وايطاليا والدامبارؾ وغَتىا حبيث أحدثت  ، استمر انشاء اؼبناطق اغبرة يف أوروبا 19خالؿ القرف  -

غَت أنو .1896تريستا ونابويل سنة ، 1888اؼبوانئ البحرية يف كل من ىامبورغ سنة  من الدوؿ مناطق حرة يف
 Boris "ويرجع الدكتور، اغبرب العاؼبية الثانية اؼبناطق االقتصادية اغبرة يف القرف العشرين أنبلت أوروبا بعد

Gombac "  2.كارباد صبركي  اجملموعة االقتصادية األوروبيةذلك اىل ظهور 

أف غالبية اؼبناطق االقتصادية اغبرة موزعة على حزاـ كبَت ؿبيط بالعامل يبر ":  BORISالدكتور"الحظ كما 
 جنوب آسيا وجنوهبا الشرقي.، البحر األبيض اؼبتوسط والشرؽ األوسط بأمريكا الوسطى،

 أكرب اؼبناطقوأف  ،الواليات اؼبتحدة األمريكيةبالحظ بأف عددا كبَتا من اؼبناطق االقتصادية اغبرة توجد و 
 توجد باؼبكسيك والصُت الشعبية.، االقتصادية اغبرة

قد استمد ، األخَتة واتمن الثابت تارىبيا اليـو أف انشاء وانتشار اؼبناطق االقتصادية  اغبرة خالؿ السن     
 جوده من النظاـ القائم على حرية التجارة.و 

مفهوم المناطق االقتصادية الحرة الفرع الثاني:  

 نذكر منها:، بل توجد تعريفات ـبتلفة، يوجد تعريف ؿبدد للمنطقة اغبرة ال
 وفق اؼببدأ االقتصادي الكالسيكي القائل :، أهنا ذبمع سكاين ؿبدد يسمح من خاللو حبرية اغبركة -

 ؛"دعو يعمل دعو يبر"

 معها كما لو أهنا أجنبية،ىي مساحة من أرض الدولة اؼبضيفة زبصصها خارج اؼبنطقة اعبمركية، ويتم التعامل  -
ويسمح ؽبا حبرية التجارة )استَتاد، تصدير، زبزين ومعاعبة البضائع، التصنيع، واػبدمات بدوف قيود أو رسـو  
 ضرائب صبركية أو ضرائب أخرى معموؿ هبا يف نطاؽ اؼبنطقة اعبمركية.أو 

                                                           
1
 2/2003"،مجلة الباحث ،العدد -مشروع منطقة بالرة–"دراسة نظرٌة عن المناطق الحرة أوسرٌر منور، - 

2
 .22،23،ص:2002، دار الكتاب الحدٌث، الحرة"النظرٌة العامة للمناطق االقتصادٌة محمودي مرادـ، " - 
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 الصناعيةتتم فيها فبارسة األنشطة التجارية و اؼبناطق اغبرة ىي اؼبناطق اليت "مفهوم السيد عبدالواحد األمبابي:-
أو يف اؼبناطق الداخلية  ،أو اعبوية، واؼبالية خارج اؼبنطقة اعبمركية يف أي بلد. وتقع  غالبا يف ؿبيط اؼبوانئ البحرية  

 ؽبذا البلد..."

 ،التجهيزين تدخل وسائل أهنا أراضي ؿبصورة داخل اقليم صبركي وطٍت إ":"H.G.Grubel"ومفهوم الفقي-
ىل إليتم تصديرىا ، على أف يتم زبزينها أو ربويلها داخل اؼبنطقة اغبرة، والبضائع األجنبية دوف شكليات صبركية

االلتزامات االحصائية ؿبدودة ، توجد فيها رقابة على اؼببادالت ال جهة أخرى بدوف تدخل السلطات اعبمركية.
ىل إاالقتطاع من األرباح واألجور يكوف بنسب عادية...إال أنو دبجرد أف زبرج البضائع من اؼبنطقة للدخوؿ و 

 االقليم اعبمركي الوطٍت تفرض عليها اؼبستحقات وزبضع للرقابة اعبمركية ".
 Thierry Schwob- pascal Lorotالدكتور  مفهوم -

تستفيد من نظاـ خاص يف ؾباؿ ، األنشطة الصناعية أو التجارية، أين ف اؼبنطقة اغبرة ىي ؾباؿ جغرايف ؿبدودإ    
ا مساحة أين البضائع اؼبادية تدخل وزبزف بكل حرية بشرط أف اهنالضريبة واليت قد تكوف ـبفضة أو ملغاة ...

ذا أدخلت إ ة زبضع للرقابة والرسـو اعبمركية يف حالة ماعلما بأف بضائع اؼبنطقة اغبر ، تكوف موجهة للتصدير...
 1لإلقليم اعبمركي الوطٍت للبلد اؼبتواجدة فيو".

"جزء من أراضي الدولة تسمح فيها بعمليات ذبارية وصناعية : يعرؼ البعض اؼبنطقة اغبرة تعريفا مبسطا بأهنا   
 رة".ومالية مع دوؿ العامل متحررة من قيود اعبمارؾ واالستَتاد والتصدير والنقد ومن ىنا كانت تسميتها منطقة ح

 أنواع المناطق الحرة الفرع الثالث:

لقد اختلف الباحثوف اؼبهتموف بدراسة األنواع اؼبختلفة للمناطق االقتصادية اغبرة فيما بينهم يف كيفيات    
 تصنيفها و ذلك باالعتماد على معايَت ـبتلفة:

 ،اؼبتواجدة يف اؼبنطقةوتصنف اؼبناطق االقتصادية على أساس عدد النشاطات  :معيار الموقع والمساحة-1
 ومناطق حرة خاصة.، مناطق حرة عامة ىل نوعُت نبا:إحيث تقسم 

 تتميز حبرية النشاط االقتصادي عبميع التجار والشركات واؼبؤسسات واؽبيئات :المناطق الحرة العامة-1-1
أنواع  وتشمل بدورىا ثالثةاالقتصادية اليت يسمح ؽبا دبمارسة نشاطاهتا سواء كانت ذبارية أو صناعية أو مالية. 

 ىي :

                                                           
1
 33،34محمودي مراد، مرجع سابق،ص: - 
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 ؛ر اعبمركية يف اؼبوانئ واؼبطارات و اؼبنافذ الربيةاؼبناطق اغبرة اليت تنشأ داخل الدوائ-أ
 طق اغبرة ذات اؼبوانئ اػباصة هبا؛اؼبنا-ب
 اؼبناطق اغبرة اليت تقاـ داخل الوطن.-ت
قامة إىل إىي تلك اؼبناطق اليت تنشأ داخل الدوائر اعبمركية أو داخل البالد هتدؼ  :.المناطق الحرة الخاصة1-2

 أو أي عمليات أخرى.، التخزين،  واحد ألغراض صناعيةمشروع 
 مبيز  بُت ثالثة أنواع ىي : :معيار طبيعة النشاط -2
 اػبدمية.اؼبناطق اغبرة -. تاؼبناطق اغبرة الصناعية-. باؼبناطق اغبرة التجارية -أ
، أو من داخلو، يقـو نشاط اؼبنطقة اغبرة التجارية على استَتاد سلع من خارج البلد: المناطق الحرة التجارية-أ

وقد ذبري على البضائع بعض العمليات البسيطة اليت سبس شكل ، وبيعها يف الوقت اؼبناسب، بغرض تصنيعها
 ج أو اػبلط....اؼبز  ،التعبئة والتغليف ،كالفرز،  البضاعة دوف جوىرىا

 ؛اؼبخازف اغبرة...، احملالت اغبرة، اؼبيناء اغبر :نذكر تأخذ اؼبناطق اغبرة التجارية عدة أشكاؿ من أنبها
خاصة للصناعات  ، سبنح ربفيزاتىي منطقة موجودة عادة خارج اؼبعوقات اعبمركية :المناطق الحرة الصناعية-ب

تتمتع باطار قانوين ـبفف باعتبار أف ، االستَتاد اليها معفى من الرسـو، خاصة للصناعات التصديرية التصديرية
اؼبنطقة اغبرة للصناعات أو  ،اؼبناطق اغبرة للصناعات التصديرية تشمل نوعُت: .نسبة الضريبة منخفضة أو منعدمة

 ؛الشغل
 ،اؼبناطق اغبرة اؼباليةضم شكلُت نبا  تو  ،من األنواع اغبديثة اليت ظهرت يى :المناطق الحرة الخدمية -ت

 واؼبناطق اغبرة اعببائية.
 لتأمُت.اؼبناطق اغبرة لو ، اؼبناطق اغبرة البنكية وتضم بدورىا شكلُت نبا: :.المناطق الحرة المالية1-ت
 "Thierry Schwob-pascal Lorot "يعرفها الدكتور :.المناطق الحرة البنكية1-1-ت

للبنوؾ فبارسة نشاطاهتا بكل حرية بشرط أف تعمل بنظاـ العمالت الصعبة غرافية معلومة تسمح بأهنا أماكن ج"
 .  "واال تكوف ؽبا عالقات إال مع غَت اؼبقيمُت، اؼبتواجدة ببنك خارجي

 من اػبصائص اليت تتميز هبا ىذه اؼبناطق:
 اؼبباشرة؛لضرائب اؼبباشرة أو غَت أهنا غالبا ما تستفيد من اعفاء ضرييب كلي أو جزئي بالنسبة ل-
 ،بأنظمة قانونية وباألخص صبركية خفيفة مثل غياب القيود و الرقابة على اؼببادالت اؼبتعلقة بالعملة يتحظ-

 ى القيمة اؼبضافة و على العموالت؛وغالبا ليست ىناؾ رسـو عل



:الثالث لفصلا [التجارة العربٌة  البٌنٌة فً ظل منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى ]  

 

 
73 

 وتوفَت كافة التسهيالت مع جودة اػبدمات.، الفعالية، سبتاز بالسرعة-

تستفيد من ، شركات التأمُت مثلها مثل البنوؾ متواجدة بالساحات اؼبالية اغبرة :للتأمين.المناطق الحرة 2-1-ت
 وتتميز باػبصائص التالية:، القوانُت والضريبة على أنشطتها تعطيل

 ؛زبتص بتأمُت األخطار اػباصة و اؽبامة-
 ؛اهنا مكلفة-
 اػبدمات.وتوفَت كافة التسهيالت مع جودة ، الفعالية، سبتاز بالسرعة-

وىي عبارة عن بلداف أو ، االسم الشائع ؽبذه اؼبناطق حاليا ىو جنات الضرائب :المناطق الحرة الجبائية.2-ت
 ؿمقارنة بالبلداف اجملاورة أو باؼبعد أقاليم سبنح لألشخاص الطبيعيُت أو اؼبعنويُت اؼبقيمُت فيها نظاما جبائيا تفضيليا

أو ، األصلية االستفادة من مزايا ضريبية سبكنهم من االفالت من ضرائب بلداهنميسمح ؽبم ، العاـ عرب العامل
 1.االستفادة من نظاـ ضرييب أكثر ربفيز من بلداهنم خاصة بالنسبة للضريبة على اؼبداخيل

معظم الدوؿ اىل اقامة مناطق حرة  تسعى :انشاء المناطق الحرةومعوقات المطمب الثاني: مقومات 
ولتحقيق ذلك البد من ، نبها دفع عجلة التنمية هباأعلى أراضيها بغية ربقيق ؾبموعة من األىداؼ االقتصادية 

يبنع من مواجهة ؾبموعة من  وذلك ال، توفر ؾبموعة من اؼبقومات تشجع اؼبستثمرين على االستثمار باؼبناطق اغبرة
 اؼبعوقات .

 مقومات نجاح المناطق االقتصادية الحرة األول:الفرع 

 اذا كانت  أي دولة قادرة على زبصيص منطقة ما من أراضيها وتسييجها وعزؽبا عن بقية أجزاء الدولة وتوفَت
التسهيالت واؼبزايا الضريبية وغَت الضريبية فيها واعالهنا منطقة حرة  غَت خاضعة للقوانُت  وضوابط االستثمار 

 اذ أف قباح ىذه اؼبناطق يعود اىل مدى توفر مقومات مكاف صبيع الدوؿ توفَت شروط قباحها.إلكن ليس ب
 .ومدى قدرة الدولة على حشد امكانياهتا لتوفَت عوامل النجاح من جهة ثانية، االنشاء واالشهار من جهة

 ويبكن تقسيم ىذه اؼبقومات اىل:

                                                           
 68، 65، 64محمودي مراد، مرجع سابق، ص: -1
 



:الثالث لفصلا [التجارة العربٌة  البٌنٌة فً ظل منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى ]  

 

 
74 

ىو قرار سياسي قبل أف يكوف قرارا ، انشاء منطقة حرة يف بلد مامن اؼبعلـو أف  :المقومات السياسية واألمنية-1
أو على األقل عدـ التعارض بُت اسًتاتيجيات ، يتطلب التوافق يف اؼبصاحل والسياسات ،اقتصاديا أو قرارا تشريعيا

 اءىا.البلد اؼبضيف والشركات الدولية اؼبتعددة اعبنسيات اؼبدعوة لالستثمار يف اؼبنطقة اغبرة اؼبزمع انش
قامة اؼبنطقة اغبرة الف عدـ االستقرار السياسي يزيد هبب توفر اؼبناخ السياسي واألمٍت اؼبستقر للدولة اؼبضيفة إل

اىل جانب االستقرار السياسي هبب توفر اؼبمارسات  ض االستثمار يف البلد.ًت عتمن درجة اؼبخاطر اليت 
 (افية....والشف، استقاللية القضاء، الديبوقراطية)حرية الصحافة

يبتاز دبعدؿ ،تتضمن وجود اقتصاد كلي مستقر نسبيا غَت خاضع للتدخالت اغبكومية  :المقومات االقتصادية-2
اؼباؿ واؼبؤسسات اؼبالية األخرى وأسواؽ ، ونظاـ مايل فعاؿ ومنظم يبيزه وجود ضوابط على عمل البنوؾ، مبو جيد

الضرورية لقياـ  الدولة توفَت األمواؿ الكافية إلنشاء البنية األساسيةوهبب على  طبقا للمعايَت احملاسبية الدولية.
وكذلك هبب أف تكوف ىناؾ رؤية واسًتاتيجية مستقبلية واضحة تتضمن األىداؼ ، اؼبنطقة اغبرة و اإلشهار ؽبا

القطاع ، و دور كل من القطاع العاـ، قتصاد واجملتمع حبيث ربدد القطاعات واألنشطة ذات األولويةالكلية لال
اؼبفاجئة اليت قد  وتعد ىذه الرؤية عامال أساسيا ؼبواجهة األزمات، رأس اؼباؿ األجنيب، آليات السوؽ، اػباص

 يتعرض ؽبا االقتصاد الوطٍت.
تتمثل يف توفر اليد العاملة اؼبؤىلة والرخيصة نسبيا للعمل يف الشركات اؼبقامة يف اؼبنطقة  :المقومات البشرية-3

وة واعبذير بالذكر أف الشركات األجنبية العاملة يف اؼبناطق اغبرة تعتمد على عاملُت متكاملُت يف تقوًن ق ،اغبرة
 العمل نبا :اؼبهارة واؼبرونة.

 تشكل موردا رئيسيا يف عصر اؼبعلوماتية. :المهارة
الدولة إىل اؼبشروعات اؼبقامة يف تعٍت سرعة التحرؾ وحرية االنتقاؿ من العمل يف اؼبشروعات اؼبقامة داخل  المرونة:

أو توفَت ، ؿبلية ؼبواجهة ىذا االنتقاؿلذلك هبب أف يكوف للدولة اؼبضيفة للمنطقة اغبرة بدائل ، اؼبنطقة اغبرة
فبا يدفع الشركات األجنبية اللجوء إىل اليد العاملة اؼبنخرطة حديثا ، حوافز للعماؿ لالستقرار يف مناصب عملهم

 اليف سوؽ العمل.

تكمن يف وجود األساس القانوين إلنشاء اؼبنطقة اغبرة وإدارهتا واؼبزايا واغبوافز اليت توفرىا  :المقومات التشريعية-4
خاصة ما تعلق ، باستمرار ووضوحهاوكذلك استقرار نسيب للمنظومة القانونية وعدـ تغَتىا ، للمستثمرين

كذلك ضرورة توفر نظم  والتعامل مع االستثمارات األجنبية.التأمُت ، التحكيم، التقاضي، التأميم ،باؼبصادرة
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قضائية مستقلة وذات كفاءة ربمي سلطة القانوف ووجود أطر تشريعية وتنظيمية سبنع االحتكار سواء يف القطاع 
وإقامة نظاـ رقايب وتنظيمي سبيزه  ،العاـ أو القطاع اػباص وربارب الفساد االداري وتشجع االنفتاح واؼبنافسة

 الشفافية والفعالية.، لعدالةا

تتمثل يف قرب اؼبوقع اؼبراد إشهاره كمنطقة حرة من خطوط التجارة الدولية هبدؼ  :والبيئيةالمقومات الجغرافية -5
حيث قبد أف أغلب اؼبناطق اغبرة يف العامل متمركزة يف اؼبوانئ البحرية أو بالقرب منها أو ، زبفيض تكاليف النقل

 .بالقرب من اؼبطارات أو على اغبدود قريبا من األسواؽ االقليمية أو الدولية 
األجنبية  أما فيما يتعلق باؼبقومات البيئية للمنطقة اغبرة فإف أنبيتها تكمن يف رغبة وحرص العديد من الشركات    

لتسهيل اقباز عملياهتا اإلنتاجية وعرض سلعها أو على التوطن يف اؼبناطق ذات البيئات اؼبناخية اؼبعتدلة نسبيا 
 1ستهالؾ الرئيسية إقليميا أو عاؼبيا.خدماهتا وتصديرىا إىل أسواؽ اال

 معوقات انشاء المناطق الحرة الفرع الثاني:

قد تكوف متواجدة داخل الدولة اؼبقيمة للمنطقة اغبرة أو ، ىناؾ عدة عوامل تعيق قباح وتطور اؼبناطق اغبرة   
 خارجها.

اؼبعوقات  اؼبعوقات التشريعية والقضائية، تشمل كل من اؼبعوقات االقتصادية واؼبالية المعوقات الداخلية: أوال
 .اؼبعوقات اؼبتعلقة باليد العاملة، االدارية

 تتمثل يف العناصر التالية: :المعوقات االقتصادية والمالية-1
 ؛السياسات اؼبالية(، سعر الصرؼ، عجز اؼبوازنة العامة، عدـ استقرار أداء االقتصاد الكلي)التضخم -
 عدـ تقدًن القروض للمشروعات العاملة باؼبناطق اغبرة من طرؼ مؤسسات الدولة اؼبضيفة أو ارتفاع معدؿ -

 ؛على القروضالفائدة 
وعدـ توفر مراكز حبثية كافية ، االفتقار للبنية التحتية مثل اؼبوانئ والطرؽ فبا يصعب التواصل مع الداخل واػبارج -

 ؛ىذا ما هبعل عدـ قدرة اؼبنطقة اغبرة على اؼبنافسة والتطور وبالتايل فشلو، وتدين مستوى التأىيل العلمي والفٍت

                                                           
1

العلوم االقتصادٌة، جامعة  دكتوراه دولة فً لنٌل أطروحة، االتجاهات الجدٌدة للتجارة الدولٌة فً ظل العولمة االقتصادٌة"، "محمدحشماوي  -

  2002الجزائر،
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ويف حالة توسع ، اؼبشروعات العاملة يف اؼبناطق اغبرة ما هبعل االستثمار هبا قصَت األجلرتفاع تكلفة تشغيل ا -
قتصاد الدولة اؼبضيفة كما حدث باألزمة اىذه االستثمارات فذلك يؤدي إىل ـباطر كبَتة قد تؤثر سلبا على 

 . 1997 االقتصادية لدوؿ شرؽ آسيا سنة

ستقرار السياسة االنوع األوؿ يرتبط بعدـ  د شرؼ الدين إىل نوعُت:صنفها الدكتور أضب :المعوقات  القانونية -2
وقد سبت اإلشارة إىل أنبها استنادا لتقرير اؼبؤسسة  ستثمار.والنوع الثاين يتعلق باؼبعاملة الضريبية لال، االقتصادية

 يلي: تتمثل ىذه اؼبعوقات يف ما، العربية لضماف االستثمار
 ؛كثرة القوانُت وتضارهبا وغموضها  -
 ؛وعدـ االلتزاـ باالتفاقيات اؼبعقودة مع اؼبستثمر ،عدـ وجود تشريعات غبماية رأس اؼباؿ اؼبستثمر -
 ؛ وربويل األرباح، وعلى حركة رأس اؼباؿ، القيود الواردة على سبلك األراضي والعقارات -
 1ات االعفاء من الضرائب.وعدـ وضوح سياس، ستقرار قوانُت االستثماراعدـ  -

 يلي: تتمثل يف ما: اإلدارية المعوقات-3
 انعداـ االنسجاـ والتفاىم بُت أعضاء اؽبيئة اإلدارية اؼبشرفة على اؼبنطقة اغبرة فبا يؤثر سلبا على مستوى -

 ؛اػبدمات اؼبقدمة للمستثمر
البَتوقراطية اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمر عند الًتخيص ؼبشروعو، فبا يشكل عائقا أماـ اؼبنطقة اغبرة يف جذب  -

 االستثمارات؛
تعدد اؽبيئات اؼبشرفة على االستثمارات يف الدولة وازدواجية االختصاصات فيما بينها، فبا يؤدي إىل تعدد  - 

 ر وتضارب يف القرارات الصادرة عنها أحيانا.مراكز ازباذ القرار اليت تتعامل مع اؼبستثم
 تتمثل يف: :المعوقات المتعلقة باليد العاملة -4
  ؛عدـ توفر يد عاملة رخيصة وماىرة كافية بالدوؿ اؼبضيفة -
والعزوؼ عن العمل يف  ، تفضيل العماؿ العمل يف اؼبؤسسات اغبكومية نتيجة االمتيازات اؼبالية اليت سبنحها -

 ؛اؼبناطق اغبرة 
وىذا ما ، كثرة االضرابات اليت تطالب هبا النقابات العمالية هبدؼ رفع االجور وغَتىا من اؼبطالب االجتماعية-

 يعيق اؼبستثمر على تطوير انتاجو.
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 ىي اؼبعوقات اليت تكوف خارج نطاؽ الدولة  اؼبضيفة وأنبها:  :المعوقات الخارجية ثانيا:
 ؛مثل قياـ منظمة التجارة العاؼبية، يًتتب عنها من تأثَتات على اؼبنطقة اغبرة وما، التطورات االقتصادية العاؼبية-1
 ؛دعم بعض الدوؿ لصناعات معينة يؤثر على الصناعات اؼبماثلة باؼبناطق اغبرة لغياب اؼبنافسة العادلة-2
 منتجات معينة مثل النفط؛يف تصنيع ارتفاع أسعار اؼبواد االولية اليت تدخل -3
 اؼبخاطر اليت تواجو االستثمارات؛االوضاع السياسية واألمنية السائدة يف العامل اليت ترفع من مستوى -4
 فبا يؤثر  على حجم االستثمارات اليت يتم جذهبا للمناطق اغبرة نظرا لتشابو ، تقارب اؼبناطق اغبرة جغرافيا-5

 1قدمة يف ىذه اؼبناطق .اغبوافز والتسهيالت والضمانات اؼب

 دور المناطق الحرة في جذب االستثمار األجنبي المباشر المطمب الثالث:
تساىم يف جذب االستثمارات احمللية واألجنبية بشكليها تنامى االىتماـ باالستثمارات يف اؼبناطق اغبرة ألهنا     

 اعبمركية والضريبية  لتشجيع اؼبستثمرين.ووضعت عدة دوؿ قوانُت لتسهيل السياسات ، اؼبباشر وغَت اؼبباشر
ماىي العوامل اليت تساعد على جذب االستثمارات األجنبية اؼبباشرة أو ذبذب اؼبستثمر إىل  والسؤاؿ اؼبطروح ىو:

 اؼبناطق اغبرة؟
اعباذبة حبيث مت ربديد العوامل ، إف ىذه اؼبسألة نالت اىتماـ الباحثُت  على اؼبستويُت النظري أو التجرييب   

 والبٌت التحتية، واالرتقاء دبستوى اػبدمات، والوصوؿ إىل موقع تنافسي أفضل، ومنها اؼبوقع اعبغرايف، لالستثمار
 وتوفَت ما تتطلبو بعض اؼبشاريع اؽبامة من متطلبات أو خدمات خاصة.

األخرى من اؼبناطق  واألنواع، واؼبناطق اغبرة، تدخل اؼبناطق االقتصادية اػباصة، ويف ىذا اجملاؿ أيضا   
 .باعتبارىا عناصر رئيسية يف جذب االستثمار األجنيب اؼبباشر ، االقتصادية

لتقوًن العناصر اؽبامة ، لقد أصبحت اؼبناطق االقتصادية اػباصة ظاىرة اقتصادية ىامة تستخدـ نظريات ـبتلفة   
 :النظريات نذكرأنواعها، ومن أىم  من حيث زيادة العناصر اعباذبة للمناطق اغبرة ب

Porter لبورتر Diamond Dunning "نظرية اؼباس"و ، (7711،1980)   دننغ"نظرية "  

    ؼبا يف ذلك اؼبستثمرين يف اؼبناطق اغبرة :، تتشابو ىاتاف النظريتاف من حيث تقدًن بيانات مالئمة للمستثمرين 

                O.L.I Dunning صر باألحرؼتزب: 7311      دننغ نظرية

O :Ownershipadvantages                       :       كما يلي األحرؼوتسمى هبذا االسم فتصفها تلك 
L :Locationadvantages.      I :Internalizationadvantages. 

                                                           
2

،ص 2007، لبنان،1"، منشورات حلبً الحقوقٌة ، طالدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثماراتمحمد علً عوض الحرازي، " - 

 .44، ص 42
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أي أف ىذه النظرية االنتقائية تقدـ عناصر اعبذب من ثالثة أسس مركزية ىي :مزايا التملك اليت تقدـ      
واؼبيزات اليت توفرىا عملية التملك ، واؼبزايا اػباصة باؼبوقع اعبغرايف الذي تتم فيو عمليات االستثمار، للمستثمر

 أخري.الذايت اؼبباشر اليت يقـو هبا اؼبستثمر يف دولة 
واألسباب اليت ذبعل ، وتوضح النظرية األسباب اليت تدفع عدة شركات التحوؿ إىل شركات متعددة اعبنسيات   

 عددا من الشركات واؼبستثمرين االستثمار يف دوؿ أخرى.

اليت ذبعل تستند ىذه النظرية إىل ربديد األسباب (:7331") Porter"  لبورتر "Diamond نظرية الماس"   

وتشرح النظرية األسباب يف أبعادىا االقتصادية ، بينما دوؿ أخرى فاشلة يف ذلك، ناجحة يف التنافس الدويلاألمم 
 والعلمية ....، القانونية، واالجتماعية، السياسية

اضافة اىل ذلك فإف ىذه النظرية تقًتح على الدوؿ القياـ خبطوات أساسية وتكميلية تسمح ؽبا جبذب     
 وذات االستهالؾ الواسع.، فيما ىبص ؾبموعة البضائع واؼبنتجات اؼبوجهة للمستهلك عموماخاصة ، مستثمرين

 يف ىذا اجملاؿ تساىم يف جذب االستثمارات اؼبتحركة عرب العامل.ف سياسات الدوؿ أوترى النظرية ب
معممة ليس فقط عبذب  حبيث أف ىذه اؼبناطق، من اؼبهم االشارة اىل التجربة الصينية يف اؼبناطق اغبرة اػباصة    

يف انفتاح بل تقـو أيضا بدور رئيسي ، و توفَت مناصب عمل للتخفيف من حدة البطالة، االستثمارات األجنبية
 وتطوير صناعات تصديرية جديدة .، االقتصاد الصيٍت  على قوى السوؽ

بل تعوض ذلك بكلفة عمالة ، تقدـ اعفاءات ضريبية للمستثمرين مثل باقي دوؿ العامل شارة أف الصُت اللإل    
 .وتوفر بنية ربتية مالئمة ، منخفضة

 وما عانتو تلك الدوؿ يف السبعينات، واألرجواي، تشيلي، يبكن االشارة إىل ذبارب األرجنتُت، ويف البعد اؼبايل 
أسعار وارتفاع ، يث حاولت تنفيذ سياسات السوؽ اغبرة ماليا فتبُت أف اؼببالغة يف تقدير قيمة صرؼ العمالتح

وما ينتج عنها من مشكالت ، تعترب عناصر اساسية يف األزمات اؼباليةوغياب الرقابة على البنوؾ ، الفائدة
 واستثمارية.، اقتصادية

 ستثمار في المناطق الحرة:أىم العوامل الجاذبة لال

فيمكن ، األكثر بتقديرىمختالؼ طبيعة اغبوافز اىناؾ أنواع ـبتلفة من االستثمارات واؼبستثمرين تؤدي إىل     
احملفزات ىنا تشمل و  قل.أىل االنتاج بكلفة إواالستثمارات اؼبوجهة ، ىل السوؽإاالستثمارات اؼبوجهة  التمييز بُت
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، يستخدموف عادة شبكات انتاج دولية متكاملة ولكن أصحاب االعماؿ الصغَتة ال، األعماؿ الصغَتة والكبَتة
 مكانة ىامة لديهم. ربتل االسًتاتيجية الدولية  وال
تؤكد الدراسات مدى أنبية ىذه القوانُت  حبيث ، اؼبباشر وفيما ىبص القوانُت اليت تؤثر على االستثمار األجنيب  

حبيث هبب اغبد من البَتوقراطية يف ، تعترب عامل حاسم يف بناء اؼبناخ االستثماري بالنسبة للمستثمرين األجانب
 ضباية اؼبلكية الفكرية .وتبٍت قوانُت ، تنفيذ القوانُت

من العوامل الرئيسية يف جذب االستثمار إىل  ،وتوافر الكفاءات العلمية واالدارية، ومن اؼبؤكد أف العمالة اؼباىرة   
حبيث هبب تقليص ىذه الفجوة ، خاصة يف ظل اتساع الفجوة بُت الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ النامية، اؼبناطق اغبرة

 1.الذاتية يف صبيع اجملاالتعن طريق تطوير القدرات 

 واقع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :الثانيالمبحث 

يف زيادة حرص الدوؿ العربية على انشاء تكتل اقتصادي ، لقد سانبت التطورات االقتصادية الدولية اؼبتسارعة   
 ؾباؿ التجارة أو ؾباؿ االستثمارسواء يف ، تستطيع من خاللو االستفادة فبا تتيحو تلك التطورات من فرص، عريب

 ،هبدؼ تشجيع التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية، ويف ضوء ذلك برزت أنبية إنشاء منطقة ذبارة حرة عربية
خاصة وأف االتفاقيات الثنائية ، اغبفاظ على مصاغبها أماـ التكتالت االقتصادية الدوليةو ؾبدية، والبد من تعميم 

 2ء منظمة التجارة العاؼبية.يزات ذبارية على بقية الدوؿ أعضاتتيحو من فبالتجارية أصبحت غَت ما 

 الكبرىالعربية ة التجارة الحرة نطقلم  طار القانونياإل المطمب األول:

ىل عدد من الوثائق القانونية اليت ربكم وتنظم إو يستند أف يقـو أطراؼ ال بد ي نظاـ ذباري متعدد األأ فإ   
ىل عدد من الوثائق القانونية اليت إؾبريات ذلك النظاـ. وبالنسبة ؼبنطقة التجارة اغبرة العربية الكربى فإهنا تستند 

 طارىا وىذه الوثائق ىي :إنشأت دبوجبها وتنظم العمل يف أ
 ؛العربية اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ -
 ؛تفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربيةالربنامج التنفيذي ال -
 الئحة فض اؼبنازعات؛ -

                                                           
1

عناصر تحلٌلٌة لمناخ االستثمار فً جنوب و شرق -رالتكامل االقتصادي و االستثمار األجنبً المباشعبدالقادر دربال، بلقاسم زاٌري، " -

  les cahiers du cread n°88/2009  "المتوسط
 
2

 06/2008عدد -مجلة الباحث -
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 يلية للسلع العربية .ضقواعد اؼبنشأ التف -
رة طار القانوين الرئيسي ؼبنطقة التجارة اغبتشكل اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية اإل     

كثر من أبعد مصادقة  1983ودخلت حيز التنفيذ عاـ  ،1981برمت ىذه االتفاقية عاـ أالعربية الكربى. 
 من االتفاقية على " إعفاء السلع الزراعية واغبيوانية (6)دوؿ عربية عليها. وقد نصت اؼبادة السادسة (06)ست

والسلع اليت تنتجها اؼبشروعات العربية اؼبشًتكة اؼبنشاة ، والسلع نصف اؼبصنعة ،واؼبواد اػباـ اؼبعدنية وغَت اؼبعدنية
القيود غَت  ثر اؼبماثل ومنوالضرائب والرسـو ذات األ، من كافة الرسـو اعبمركية ، يف اطار جامعة الدوؿ العربية

لقوائم يتفق  كما اف السلع العربية اؼبصنعة يتم االتفاؽ على ربريرىا تدرهبيا وفقا.مركية اؼبفروضة على االستَتاداعب
للتبادؿ التجاري ماعي هبدؼ الوصوؿ إىل ربرير كامل عليها بُت الدوؿ االعضاء، ويقرىا اجمللس االقتصادي واالجت

دولة عربية  (19)ىذه االتفاقية حىت االف تسع عشرةعلى فيما بُت الدوؿ العربية للمنتجات العربية. ولقد صادؽ 
ليس من بينها اعبزائر وجيبويت وجزر القمر اؼبتحدة. وتعترب اؼبصادقة على ىذه االتفاقية الشرط االوؿ واالساسي 

 لالنضماـ للمنطقة. 
 1992 ىلإ 1985 من سنةطار عبنة اؼبفاوضات التجارية إومل تثمر اؼبفاوضات اليت سبت بُت الدوؿ العربية يف    

كما اختلفت الدوؿ العربية بالنسبة ‘ؽ بشاف ربرير اي ؾبموعات سلعية من السلع اؼبصنعة تفااىل إيف الوصوؿ  
 وارتأى البعض اخضاعها للتخفيض التدرهبي.  ،للتحرير الفوري للسلع الزراعية

ويف ظل التطورات االقتصادية الدولية اليت سبق االشارة  ،ي تقدـ ملموس يف تلك اؼبفاوضاتأومل يتم احراز    
وحرصا من الدوؿ العربية على سرعة إقامة تكتل اقتصادي عريب تستطيع من خاللو التعامل مع متطلبات  ،اليها

 ؿىل صياغة برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسَت وتنمية التبادإاذبهت الدوؿ العربية  ،اتفاقيات التجارة العاؼبية
ىل منطقة ذبارة حرة عربية خالؿ فًتة زمنية  ؿبددة. ومن خالؿ الًتكيز على إالتجاري بُت الدوؿ العربية والوصوؿ 

سبت صياغة ما مت التعارؼ على تسميتو بالربنامج التنفيذي ؼبنطقة ، معاعبة العقبات اليت اعًتضت تنفيذ االتفاقية
 التالية : مراعيا اعبوانب ،التجارة اغبرة العربية الكربى

 ،اؼبيةمة التجارة العظحكاـ منأوضاع واحتياجات ـبتلف الدوؿ العربية ومع أف تتماشى ىذه اؼبنطقة مع أ-1
 ؛ليهاإو بصدد االنضماـ أة ظمعضاء يف ىذه اؼبنأما إف عددا من الدوؿ العربية أخاصة و 

اؼبنطقة. وتتمثل العناصر الرئيسية نشاء ف يتضمن الربنامج التنفيذي خطة عمل وجدوؿ زمٍت ؿبدد إلأ -2
 :ما يلييف ، ىل اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربيةإاستنادا ، للربنامج التنفيذي

 ؛معاملة السلع اليت تنطبق عليها قواعد اؼبنشأ العربية معاملة السلع الوطنية -
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والذي يطبق  ،من الرسـو اعبمركية وفقا ؼببدأ التحرير التدرهبيطراؼ يتم ربرير كافة السلع اؼبتبادلة بُت الدوؿ األ-
ويبكن  ،2007 /12/ 31وتنتهي يف  1/1/1998سنوات تبدا يف  (10)بنسب سنوية متساوية خالؿ عشر

 يف ُتكما هبوز ألي بلدين طرف،  ي سلع ربت التحرير الفوريأثناء التنفيذ على وضع أطراؼ ف تتفق الدوؿ األأ
نو قد مت تعديل الفًتة أ ىلإالربنامج التنفيذي تبادؿ اعفاءات تسبق الربنامج الزمٍت . وذبدر االشارة يف ىذا الصدد 

ليتم ذلك مع مطلع عاـ  2000الزمنية الستكماؿ اؼبنطقة بناء على توجيهات من القمة العربية يف عماف عاـ 
يف 20%ىل إ2005ومطلع عاـ  2004ركية يف عاـ . ومت رفع نسبة التخفيض التدرهبي من الرسـو اعبم2005

 ؛كل منهما
 ؛ي مسمىأي قيود غَت صبركية ربت ال زبضع السلع اليت يتم تبادؽبا يف اطار الربنامج التنفيذي أل-
جراءات الوقاية والدعم واالغراؽ واػبلل يف اؼبيزاف التجاري الناجم إحكاـ والقواعد الدولية فيما يتعلق بمراعاة األ -

 ؛تطبيق الربنامجعن 
وعلى الدوؿ اؼبعنية ربديد طبيعة اؼبعاملة اؼبطلوبة والفًتة الزمنية ، قل مبوامنح معاملة تفضيلية للدوؿ العربية األ-

قل مبوا الراغبة يف مت منح الدوؿ األ ،طارعرضها على اجمللس االقتصادي واالجتماعي للموافقة. ويف ىذا اإل
مع  ،2005من تطبيق التخفيض التدرهبي من الرسـو اعبمركية حىت مطلع عاـ  ىل اؼبنطقة فًتة ظباحإاالنضماـ 

وعلى  ،خرىعضاء األليو التخفيض التدرهبي من الرسـو اعبمركية يف الدوؿ األإسبتعها خالؿ ىذه الفًتة دبا وصل 
ة يف زالة كاملة للرسـو اعبمركيإىل إلتصل  2005ف تبدأ يف تطبيق التخفيض التدرهبي مع مطلع عاـ أ

 ؛ىل اؼبنطقة كل من السوداف واليمنإوقد استفادت من ىذه اؼبعاملة التفضيلية وانضمت ، 1/1/2010
ي منازعات تنشأ عند التطبيق من خالؿ عباف متخصصة. وقد مت ؽبذا أسلوب متابعة التنفيذ وفض أربديد  -

 وىي :عضاء اؼبنطقة أالغرض انشاء عدد من اللجاف تضم يف عضويتها كافة الدوؿ 
واعطيت صالحيات اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف  ،فض اؼبنازعاتو عبنة التنفيذ واؼبتابعة ؼبتابعة التنفيذ  -أ

 ؛ىذا الشأف
 ؛مركية اعبزالة القيود غَت إ دبهمة وكلفت، عبنة اؼبفاوضات التجارية -ب
وقد اقرت ىذه اللجنة ، اللجنة الفنية لقواعد اؼبنشأ وكلفت دبهمة إعداد قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية  -ت

 ىل حُت استكماؿ القواعد التفصيلية.إقواعد منشأ مرحلية يتم العمل هبا يف الوقت اغبايل و 
 
 



:الثالث لفصلا [التجارة العربٌة  البٌنٌة فً ظل منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى ]  

 

 
82 

 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبرنامج التنفيذي الوضع الحالي  المطمب الثاني:

العامة للجامعة بالقاىرة  دورتو التاسعة واػبمسُت اؼبنعقدة دبقر األمانة يف يواالجتماع ياجمللس االقتصاد زبذا    
العربية الكربى واؼبوافقة  بشأف اإلعالف عن منطقة التجارة اغبر 19/2/1997بتاريخ  59د.ع  1317قراره رقم 

  :ونص القرار كما يلى يا التنفيذعلى برناؾبه

 محور أعمال الدورة-1
العربية هبدؼ الوصوؿ إىل إقامة منطقة ذبارة  بُت الدوؿ يالتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجار  يالربنامج التنفيذ"

  ."حرة عربية كربى
إلقامة منطقة التجارة اغبرة  يالتنفيذالربنامج  اطلع اجمللس على تقرير اللجنة الوزارية السداسية اؼبكلفة بدراسة    

تفاقية تيسَت التفعيل  يجهود من أجل إقباز مهمتها بصياغة برنامج تنفيذ العربية الكربى وإذ يثمن ما بذلتو من
تتماشى مع أوضاع  بُت الدوؿ العربية وصوالً إىل إقامة منطقة ذبارة حرة عربية كربى يالتبادؿ التجار  وتنمية

العاؼبية، وربافظ على اؼبصاحل االقتصادية  تماشى وأحكاـ منظمة التجارةتواحتياجات الدوؿ العربية صبيعها، كما 
وتكوف خطوة عملية أوىل  يعالقاهتا االقتصادية والتجارية مع العامل اػبارج بعضها البعض وتنميةمع  للدوؿ العربية

  .ف لو مكانتو على الساحة االقتصادية العاؼبيةتكو  عريب يتكتل اقتصاد كبو بناء
اؼبملكة  أبو الراغب وزير الصناعة والتجارة يف يعل واستمع اجمللس إىل العرض القيم الذى تقدـ بو اؼبهندس   

عبامعة الدوؿ العربية حوؿ أبعاد إقامة  وإىل بياف األمُت العاـ، الوزارية السداسية األردنية اؽبامشية رئيس اللجنة
  ألستاذاقدمها  ذبتازىا األمة العربية، وإىل اإليضاحات اليت التارىبية اليت منطقة ذبارة حرة عربية ودقة اؼبرحلة

 قرر ما يلي: وبعد اؼبناقشة، ،ىذا الشأف يفاالقتصادية   األمُت العاـ اؼبساعد للشئوف عبد الرضبن السحيباين
 ؛1/1/1998ابتداء من  خالؿ عشر سنواتاإلعالف عن قياـ منطقة ذبارة حرة عربية كربى  -1
 ؛صيغتو اؼبرفقة إلقامة منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى يف ياؼبوافقة على الربنامج التنفيذ -2
 اإلدارة العامة للشئوف االقتصادية دبا تكليف األمانة العامة بازباذ اإلجراءات اؼبالئمة وتطوير عمل ومهاـ -3
 ؛الكربى التجارة اغبرة العربيةءـ وربقيق منطقة اليت
الربنامج إىل مباشرة مهامها وتضع براؾبها التنفيذية والزمنية من  تدعى اللجاف اؼبكلفة واؼبنصوص عليها يف -4

بأوؿ على  موعدىا اؼبقرر، وتعرض تقاريرىا أوالً  إقامة منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى يف أجل ربقيق ىدؼ
 ؛يجتماعواال ياجمللس االقتصاد
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ؾباؿ  كل يف اؼبنظمات العربية اؼبتخصصة واؼبؤسسات اؼبالية العربية اؼبشًتكة واالربادات العربية تكليف-5
ءـ وربقيق إقامة منطقة التجارة اليت متابعة تنفيذ ىذا القرار والعمل على تطوير نظمها ومهامها مب اختصاصو يف

 ؛اغبرة العربية الكربى
الدوؿ العربية وعرضها على  القائمة يف بًتتيب إعداد دراسة وافية عن اؼبناطق اغبرة تكليف األمانة العامة -6

 ؛يإطار الربنامج التنفيذ الزباذ قرار بشأف معاملة منتجاهتا يف1988قبل هناية عاـ ياالجتماع ياجمللس االقتصاد
ؼبعاعبة أية  يتطبيق الربنامج التنفيذاؼبراحل األوىل من  دعوة اللجنة السداسية الوزارية ؼبواصلة أعماؽبا خالؿ -7

 ؛انضماـ اعبمهورية التونسية لعضوية اللجنة تطبيقو مع تعًتض عقبات
إىل أف يتم استكماؿ  دوراتو القادمة موضوع تنفيذ التجارة اغبرة العربية الكربى ؿبوراً ألعماؿ اجمللس يف يكوف -8

  .بنائها

بين الدول العربية إلقامة منطقة تجارة حرة  يالتبادل التجار  وتنمية التفاقية تيسير يالبرنامج التنفيذ-2
 كبرى ةعربي

 بينها واليت يبُت الدوؿ العربية لتحرير التبادؿ التجار  يالتجار  انطالقا من أىداؼ اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ   
 .27/2/1982بتاريخ  30 -د  - 848رقم  يواالجتماع يدبوجب قرار اجمللس االقتصاد سبت اؼبوافقة عليها

بُت الدوؿ العربية دبا  يتيسَت وتنمية التبادؿ التجار  وحرصا من الدوؿ العربية على اإلسراع بتفعيل أحكاـ اتفاقية
  .اؼبشًتؾ إلقامة منطقة ذبارة حرة عربية كربى العريب ييعزز مسَتة العمل االقتصاد

 57د - 1271ورقم  13/9/1995بتاريخ 56د 1248رقم  يالجتماعوا ياجمللس االقتصاد يوإشارة لقرار   
 بُت الدوؿ العربية هبدؼ ربقيق يوتنمية التبادؿ التجار  بالدعوة إىل تفعيل اتفاقية تيسَت 1996مارس  6بتاريخ 

الدوؿ كربى تضم كافة الدوؿ العربية وتتماشى ىذه اؼبنطقة مع أوضاع واحتياجات  إقامة منطقة ذبارة حرة عربية
 .صبيعاً ومع أحكاـ التجارة العاؼبية العربية

اؼبشًتكة للدوؿ  إقامة منطقة ذبارة حرة عربية كربى تعزز اؼبكاسب االقتصادية الدوؿ العربية يف وربقيقاً لرغبة   
  .االقتصادية الدولية واإلقليمية التجارة العاؼبية وإقامة التكتالت العربية وتستفيد من التغَتات يف

ي بتكليف اجمللس االقتصاد 1996يونيو  23-21القاىرة خالؿ الفًتة  العربية اؼبنعقدة يف يذا لقرار القمةوتنف
الكربى وفقا لربنامج عمل وجدوؿ  إقامة منطقة التجارة اغبرة العربية بازباذ ما يلـز كبو اإلسراع يف يواالجتماع

  .زمٌت يتم االتفاؽ عليهما
ىذا الربنامج  ـ19/02/1997 بتاريخ 59د. 1317دبوجب قراره رقم  ياعواالجتم يأقر اجمللس االقتصاد
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 يوفقا ألحكاـ اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجار  وجدولو الزمٌت إلقامة منطقة ذبارة حرة عربية كربى يالتنفيذ
 .الدولية نظمة للتجارةاؼبنطقة مع أحكاـ منظمة التجارة العاؼبية وقواعدىا العامة اؼب بُت الدوؿ العربية وتتماشى ىذه

 :القواعد واألسس -أوالً 
بُت الدوؿ العربية إلقامة منطقة ذبارة  يالتبادؿ التجار  يعترب ىذا الربنامج إطاراً لتفعيل اتفاقية تيسَت وتنمية -1

 ؛حرة عربية كربى
بُت الدوؿ العربية باستكماؿ إنشاء  يالتبادؿ التجار  اتفاقية تيسَت وتنمية تلتـز الدوؿ العربية األطراؼ يف -2

 ؛1/1/1998الكربى خالؿ عشر سنوات اعتباراً من  العربية منطقة التجارة اغبرة
 ؛يواالجتماع يمراجعة نصف سنوية لتطبيق ىذا الربنامج من قبل اجمللس االقتصاد تتم -3
الدوؿ األطراؼ فيما  السلع الوطنية يفالربنامج، معاملة  تدخل التبادؿ وفقاً ؽبذا تعامل السلع العربية اليت -4

 ؛احمللية واؼبواصفات واؼبقاييس واشًتاطات الوقاية الصحية واألمنية، والرسـو والضرائب يتعلق بقواعد اؼبنشأ
يتعلق باألسس الفنية إلجراءات الوقاية ومواجهة حاالت الدعم  مراعاة األحكاـ والقواعد الدولية فيما -5

 ؛ميزاف اؼبدفوعات الناجم عن تطبيق ىذا الربنامج وإجراءات ومعاعبة خلل
 ؛اإلغراؽ تعريف ومعاعبة حاالت اإلغراؽ األسس الفنية دولياً فيما ىبص مكافحة تتبع يف -6
الرسـو اعبمركية  يى يسوؼ يطبق عليها اإلعفاء التدرهب اؼبماثل اليت الرسـو اعبمركية والضرائب ذات األثر -7

 سنة )اليـو األوؿ من شهر يناير 1/1/1998كل دولة طرؼ بتاريخ   اؼبماثل السارية يفألثر ا  والضرائب ذات
للتخفيضات اعبمركية ألغراض  ميالدية(، وتكوف ىذه الرسـو قاعدة االحتساب مائة وشبانية وتسعُتعألف وتس

 ؛تطبيق ىذا الربنامج
فإف  1/1/1998 ألثر اؼبماثل بعد تاريخمت زبفيض الرسـو اعبمركية أو الرسـو والضرائب األخرى ذات ا إذا -8

 ؛أعاله(7الفقرة ) سوؼ ربل ؿبل الرسـو اؼبنصوص عليها يف الرسـو اؼبخفضة
فيما بُت الدوؿ العربية هبوز  يالتبادؿ التجار  اتفاقية تيسَت وتنمية دبوجب أحكاـ اؼبادتُت الثالثة والسابعة من -9

 يسبق اعبدوؿ الزمٍت االتفاؽ فيما بينها على تبادؿ اإلعفاءات دبا تفاقيةعربيُت أو أكثر من أطراؼ اال ألى بلدين
 .للربنامج

 :بين الدول األطراف يتحرير التبادل التجار  -ثانياً 
الذى يطبق بدءاً من  يوفقاً ؼببدأ التحرير التدرهب يتم ربرير كافة السلع العربية اؼبتبادلة بُت الدوؿ األطراؼ -1

)اليـو األوؿ منشهر يناير سنة ألف وتسعمائة وشبانية وتسعُت ميالدية( وذلك بتخفيض  1/1/1998تاريخ 
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الكامل  والرسـو والضرائب ذات األثر اؼبماثل بنسب سنوية متساوية على أف يتم إقباز التحرير ةالرسـو اعبمركي
، 31/12/2007العربية الكربى بتاريخ  دة إلقامة منطقة التجارة اغبرةلكافة السلع العربية مع هناية الفًتة احملد

كما ينطبق التحرير اؼبتدرج ،  يسلع ربت التحرير الفور  يالربنامج وضع أ ويبكن باتفاؽ الدوؿ األطراؼ أثناء تنفيذ
 :السلع العربية التالية على قوائم

اؼبادة  من 1،2اؼبعدنية وغَت اؼبعدنية وفقاً ألحكاـ الفقرتُت واغبيوانية واؼبواد اػباـ  السلع العربية الزراعية-أ 
 ؛العربية بُت الدوؿ يالسادسة من أحكاـ اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجار 

 .قبل تاريخ نفاذ الربنامج يواالجتماع ياالقتصاد أقر إعفاءىا اجمللس السلع العربية اليت-ب
السلع باإلعفاءات  ال تتمتع فيها ىذه ية" لعدد من السلع الزراعية اليتمواسم اإلنتاج "الرزنامة الزراع ربدد -2

موعد  اؼبماثل. وينتهى العمل هبذا التحديد يف والتخفيضات من الرسـو اعبمركية والرسـو والضرائب ذات األثر
 ؛الربنامج أقصاه تاريخ االنتهاء من تنفيذ

( 2الفقرة ) إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية اؼبشار إليها يف ترغب يف ربدد الدوؿ العربية السلع الزراعية اليت -3
 ؛عليها عطاللال يواالجتماع يإىل اجمللس االقتصاد أعاله. وترفع

من  يأ استخدامها يف تسرى أحكاـ ىذا الربنامج على اؼبنتجات واؼبواد احملظور استَتادىا أو تداوؽبا أو ال -4
، وتلتـز الدوؿ األطراؼ بتقدًن يالبيطر  يالزراع أو بيئية أو لقواعد اغبجرالدوؿ ألسباب دينية أو صحية أو أمنية 

 ؛تعديالت تطرأ عليو بياف هبذه اؼبنتجات وكذلك أية
  .الربنامج تصنيف السلع الواردة يف  يف (HS) اؼبنسق تتبع الدوؿ األطراؼ النظاـ -5

 :القيود غير الجمركية -ثالثاً 
 يوتنمية التبادؿ التجار  " من اتفاقية تيسَت6النحو الذى عرفتو اؼبادة األوىل "فقرة القيود غَت اعبمركية على  تعرؼ

  :بُت الدوؿ العربية وىى
لغَت األغراض التنظيمية أو اإلحصائية،  الواردات قد تتخذىا الدولة الطرؼ للتحكم يف التدابَت واإلجراءات اليت"

تفرض على االستَتاد وتعامل على  النقدية واإلدارية اليتالكمية و  وتشمل ىذه القيود على وجو اػبصوص القيود
  :التايل النحو

مسمى   إطار ىذا الربنامج التنفيذي إىل أية قيود غَت صبركية ربت أي  يتم تبادؽبا يفال زبضع السلع العربية اليت
 - 1037راره رقمدبوجب ق اؼبفاوضات التجارية اليت أنشأىا اجمللس االقتصادي واالجتماعي كاف، وتتوىل عبنة

 .الدوؿ األطراؼ متابعة تطبيق ذلك يف 3/1987بتاريخ  43
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 المنشأ قواعد -رابعاً 
اجمللس  السلعة عربية ألغراض تطبيق ىذا الربنامج أف تتوفر فيها قواعد اؼبنشأ اليت يقرىا يشًتط العتبار     

منشؤىا  أو التحرير اؼبتدرج، واليت تدخل التبادؿ اغبر تنفيذًا لذلك فإف كافة السلع اليتو  واالجتماعي االقتصادي
تضعها عبنة قواعد اؼبنشأ اليت أنشأىا اجمللس االقتصادي  إحدى الدوؿ العربية األطراؼ، زبضع لقواعد منشأ

وغبُت إقرار ما تتوصل إليو اللجنة يتم  13/9/1996بتاريخ  56د  - 1249 دبوجب قراره رقم واالجتماعي
دورتو السابعة  تخذ يفاؼب 1269دبوجب قراراه رقم  اؼبنشأ اليت أقرىا اجمللس االقتصادي واالجتماعي العمل بقواعد

 .واػبمسُت
 المعلومات والبيانات تبادل –خامساً 

باؼبعلومات والبيانات  الشفافية وإخطار اجمللس االقتصادي واالجتماعي تتعهد الدوؿ األطراؼ بتطبيق مبدأ    
بُت  التجاري دبا يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ واللوائح اػباصة بالتبادؿ التجاري واالجراءات

  .ؽبا الدوؿ العربية والربنامج التنفيذي
 تسوية المنازعات -سادساً 

يتم تشكيل عبنة  اؼبادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجارة بُت الدوؿ العربية، شياً معاسب    
اري بُت الدوؿ العربية. وكذلك وتنمية التبادؿ التج كافة القضايا اؼبرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسَت  اؼبنازعات يفلتسوية 

 .الربنامج خالؼ حوؿ تطبيق ىذا أي
 :العربية األقل نمواً  المعاملة الخاصة للدول -سابعاً 
بُت ي أحكاـ اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجار  ة األقل مبواً الوارد يفوؿ العربيللد تطبيقًا ؼببدأ اؼبعاملة اػباصة    

تتقدـ ىذه الدوؿ بطلب  إطار ىذا الربنامج، على أف تفضيلية ؽبذه الدوؿ يف الدوؿ العربية يتم منح معاملة
  .وموافقة اجمللس عليها يتضمن طبيعة اؼبعاملة التفضيلية اؼبطلوبة والفًتة الزمنية

 .الدوؿ احملددة وفق تصنيف األمم اؼبتحدة وتعامل دولة فلسطُت معاملتهاوالدوؿ العربية األقل مبوًا ىي     
 :النشاطات االقتصادية األخرى يتم التشاور بين األطراف حول نظرًا الرتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من -ثامنًا 

 ؛اػبدمات وبالذات اؼبرتبطة بالتجارة-
 التكنولوجي والبحث العلمي؛التعاوف -
 ؛النظم والتشريعات والسياسات التجارية تنسيق-
 .اؼبلكية الفكرية ضباية حقوؽ-
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 :والتنفيذ وفض المنازعات آلية المتابعة -تاسعاً 
 :ىو جهة اإلشراؼ على تطبيق الربنامج وللمجلس اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 يف تطبيق الربنامج التنفيذي؛مراجعة نصف سنوية ؼبدى التقدـ  إجراء -1
 التنفيذي؛ عقبات تعًتض تطبيق الربنامج اذ القرارات اؼبالئمة ؼبواجهة أيازب 2
 التنفيذي؛ فض اؼبنازعات الناشئة عن تطبيق الربنامج -3
 اؼبتابعة والتنفيذ وفض جمللس بعض اختصاصاتو وصالحياتو يفيفوضها ا يل اللجاف الفنية والتنفيذية اليتتشك -4

  .عن تطبيق الربنامج اؼبنازعات الناشئة
  :األجهزة واللجاف التنفيذية التالية أداء مهامو ويساعد اجمللس يف

 :التنفيذ والمتابعة لجنة -1

جنة دعوة جهات غَت حكومية ذات العالقة لالدوؿ العربية، كما يبكن ل فبثلي تتكوف عبنة التنفيذ واؼبتابعة من   
  .ذلكإذا ارتأت  بصفة مراقب

 للربنامج وؽبا صالحيات اجمللس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقو، كما تتوىل وتكوف دبثابة اللجنة التنفيذية   
 دولة عربية مشاركة يف دراسة القوانُت واإلجراءات اعبمركية الالزمة لتطبيق التخفيضات اعبمركية داخل كل

 .الربنامج

 التايل: على النحو الربنامج التنفيذيجنة مهمة تنفيذ وتوىل الل   
  :كل ثالثة أشهر واؼبتضمنة تقدمها الدوؿ األعضاء دراسة التقارير اليت -1
 ؛الربنامج تطبيق تقدـ يفمدى ال-
 ؛التطبيق العقبات واؼبشاكل اليت تواجهها يف-
 ؛والعقبات اغبلوؿ اؼبقًتحة ؼبواجهة تلك اؼبشاكل-
 .بالربنامج تقًتحها لتطوير العمل األساليب اليت-

 ليها آنفاً وذلك على النحو التايل:التقارير اؼبشار إ عقد اللجاف أربعة اجتماعات سنوية لدراسة -2 
 ؛ينايراالجتماع األوؿ: األسبوع األخَت من 

 ؛أفريل: األسبوع األخَت من االجتماع الثاين
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 ؛جويليةاالجتماع الثالث: األسبوع األخَت من 
 .االجتماع الرابع: األسبوع األخَت من أكتوبر

  .التجارة الرئيسيُت يف كما يبكنها عقد اجتماعات أخرى حسبما يتطلب الوضع بُت ؾبموعات من الشركاء
 تطبيق الربنامج إىل كل دورة من دورات اجمللس دورية حوؿ مدى التقدـ احملرز يف تقـو اللجنة بتقدًن تقارير-3

 عي.االقتصادي واالجتما
 شئوف التجارة ويبكنها االستعانة خبرباء عرب يف اؼبنازعات الناشئة عن تطبيق الربنامج تتوىل اللجنة مهمة فض-4

 ؿبكمُت للنظر يف تشكيل عباف ربكيم مؤقتة مكونة من عدد ال يتجاوز طبسة خرباء أو قضاة أو الدولية أو
  .اللجنة للبت فيها القضايا. وىف ىذه اغبالة تقـو عبنة التحكيم برفع توصياهتا إىل

حالة عدـ الوصوؿ إىل قرار يرفع اؼبوضوع إىل  ويف  الدوؿ األعضاء ( 3/2)ثلثي تتخذ اللجنة قراراهتا بأغلبية-5
  .مع توضيح أسباب اػبالؼ االقتصادي واالجتماعي اجمللس

 :تجاريةلجنة المفاوضات ال  -2

ذلك يف الدوؿ العربية  اللجنة مهمة تصفية القيود غَت اعبمركية اؼبفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ تتوىل
 .إطار تطبيق الربنامج سلوب معاعبتها يفاستَتادىا وأ ذلك ربديد قوائم السلع اؼبمنوع األعضاء يف الربنامج. دبا يف

 :لجنة قواعد المنشأ العربية -3

لعربية، بُت الدوؿ ا قية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاريوضع قواعد منشأ للسلع العربية ألغراض تطبيق اتفا تتوىل
 وتطبيق الربنامج التنفيذي.

 العامة للشئوف االقتصادية مهاـ األمانة الفنية ألجهزة اإلشراؼ والتنفيذ للربنامج تتوىل اإلدارة:األمانة الفنية -4
 :بػوتقـو التنفيذي 

 ؛للجاف اؼبنبثقة عن الربنامج إعداد مشاريع جداوؿ األعماؿ-
 الربنامج، ومدى أثر تطبيق الربنامج على ىذه سَت التجارة بُت الدوؿ األعضاء يف عن إعداد تقرير سنوي-

ية التجارة العرب التطورات يف التجارة؛ من حيث اذباىاهتا ومعدالت مبوىا كما وكيفا، واقًتاح اغبلوؿ واستقراء
 ؛والدولية

عند  يواجهها اليت ، وىف إدراج القضاياادات العربية من القطاع اػباص يف إعداد التقرير السنوياالرب التعاوف مع-
 ؛اجتماعاهتا الفنية األخرى، واؼبشاركة يف تطبيق الربنامج على جداوؿ أعماؿ عبنة التنفيذ واؼبتابعة واللجاف
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 ؛اؼبالية العربية وتطوير أنشطتها لتحقيق الربنامجمع اؼبنظمات واؼبؤسسات  التعاوف-
باستخداـ شبكات االتصاؿ العربية والدولية. وتكوين قواعد  تطوير تبادؿ البيانات واؼبعلومات بُت الدوؿ العربية- 

التعرفة  االقتصادية واإلحصائية عن الدوؿ العربية، النظم التجارية، البيانات اعبمركية، للمعلومات تشمل البيانات
، بيانات إنتاج واستَتاد وتصدير السلع العربية اعبمركية، الرسـو والضرائب ذات األثر اؼبماثل، قواعد اؼبنشأ العربية،

العربية اؼبشاركة يف  األسواؽ الدولية، بيانات منظمات التجارة الدولية، معدالت التخفيض اعبمركية للدوؿ بيانات
 ؛الربنامج

واؼبقاييس، الرزنامة  ؾباؿ قواعد اؼبنشأ العربية، اؼبواصفات ية باؼبنظمات العربية اؼبتخصصة يفالفن تستعُت األمانة- 
  .يغطيها الربنامج الزراعية وغَتىا من اجملاالت اليت

 تحفظ جمهورية العراق
 ة يفالتنفيذي بشأف اجتماع القاىر  ديباجة الربنامج ية العراؽ على اإلشارة الواردة يفيتحفظ وفد صبهور  (( 

ارة حرة عربية ووضع برنامج تنفيذي ؽبا نابع من اؼبرجعية اليت منطقة ذب ويعترب أف حبث إقرار إقامة ،1996جواف
  ))السابقة دورتو القتصادي واالجتماعي يفىذا اؼبوضوع وبشكل خاص ما صدر عن اجمللس ا إطارىا حبث يف

تؤكد اؽبوية  بقواعد وأسس العمل العريب اؼبشًتؾ اليت االلتزاـ)) انطالقا من فهم العراؽ وحرصو الشديد على أولوية 
الربنامج  من القواعد واألسس الواردة يف 6و 5اؼبادتُت  العراؽ يتحفظ على ما ورد يف القومية ؽبذه األمة، فإف وفد

وليس ،6و 5 اؼبادتُتأحكاـ  ربدد اؼبرجعية الوحيدة اليت وويؤكد أف اجمللس االقتصادي واالجتماعي ى التنفيذي،
 يتعارض مع قواعد العمل االقتصادي العريب نصي االلتزاـ أ القواعد واالتفاقيات الدولية. ورفض وفد العراؽ

 ذلك قرار السوؽ العربية اؼبشًتكة((. إطاره دبا يف اؼبرجعية يف اؼبشًتؾ واالتفاقيات
وبلغ التخفيض التدرهبي ، 2003بنهاية عاـ اكملت منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى عامها السادس  لقد   

من تلك اليت  ( % 80)،1/1/2004ثر اؼبماثل من تاريخ  من الرسـو اعبمركية و الرسـو و الضرائب ذات األ
دولة ( 17)ىل اؼبنطقة سبع عشرة إ. وبلغ عدد الدوؿ العربية اليت انضمت 1997كانت مطبقة يف هناية عاـ 

، فلسطُت ،سلطنة عماف ،العراؽ، سوريا ،السوداف، السعودية ،تونس ،البحرين ،ماراتاإل ،ردفعربية ىي: األ
ىل اؼبنطقة من بينها إدوؿ مل تنضم بعد ( 05)ؼبغرب واليمن. وبقيت طبس ا، مصر ،ليبيا ،لبناف ،الكويت ،قطر

، جزر القمر اؼبتحدة وموريتانيا ( ،الصوماؿ ،قل مبوا )جيبويتربع دوؿ مصنفة ضمن ؾبموعة الدوؿ العربية األأ
لرسـو اعبمركية والرسـو لوالتزمت صبيع الدوؿ االعضاء باؼبنطقة بتطبيق التخفيض التدرهبي  ىل اعبزائر.إضافة باإل

مانة العامة البالغات الرظبية اليت تفيد بذلك. وبالرغم من ىذا أودعت لدى األو ، اؼبماثلثر والضرائب ذات األ
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ف زيادة فعالية اؼبنطقة وتعزيز دورىا يف زيادة أال ، إطار اؼبنطقةإااللتزاـ  والشفافية اليت تعاملت هبا الدوؿ العربية يف 
حجم اؼببادالت التجارية العربية البينية ورفع معدالهتا يتطلب استكماؿ بعض اعبوانب القانونية وخاصة تلك 

وزيادة كفاءة  التجارة ، مركيةغَت اعبزالة بعض  القيود واغبواجز إو ، يليةاؼبتعلقة باالتفاؽ على قواعد اؼبنشأ التفص
 ..(..االدارة  ،التمويل ،العربية بكافة مكوناهتا )النقل

زالة االستثناءات اليت منحت لعدد من الدوؿ االعضاء عند بداية إبرز اؼبعوقات اليت مت التغلب عليها أولعل من    
وقفت صبيع أعادة تأىيل بعض قواعدىا االنتاجية. وقد إو  ،وضاعها االقتصاديةأالتطبيق لتمكينها من تصحيح 

 .كما مت االنتهاء من إعداد الئحة فض اؼبنازعات يف2003الدوؿ اؼبعنية العمل بتلك االستثناءات مع هناية عاـ 
 تباعها.إطار اؼبنطقة واالتفاؽ على االجراءات اليت يتم إ

 قة التجارة الحرة العربية الكبرىالمنازعات في اطار منطلية فض آ المطمب الثالث:
ؼبعاعبة اػبالفات والتجاوزات اليت قد تنشأ يف  ية تفاقطراؼ يف االاـ قانوين متفق عليو بُت كافة األف وجود نظإ    

 .اؼبنطقة يف اطار ساسية لزيادة الثقة وتفعيل التعاملأيعترب ضرورة  ،إطار تنفيذ منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى
طار اليت قد تنشأ بُت اؼبتعاملُت يف إلية ؿبددة وواضحة لفض اؼبنازعات آكاف ال بد من العمل على وضع  لذا

يف النزاعات اليت تعرض عليها حىت ال تتعرض اؼبصاحل  ثلية بالنزاىة وسرعة البأف تتسم اآلعلى  ،اؼبنطقة
ىل وضع " الئحة للقواعد االجرائية إبُت الدوؿ االعضاء يف اؼبنطقة االقتصادية للمتعاملُت للضرر. وقد مت التوصل 

ىم ما سبت مراعاتو أومن  .عضاء يف منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى "اؼبتعلقة بفض اؼبنازعات بُت الدوؿ األ
يف اؼبنازعات من خالؿ ـبتصُت يف القانوف التجاري مع مراعاة  ثالسرعة يف البعند اعداد ىذه الالئحة ىو 

 ،و اػبدماتأف تكوف الالئحة صاغبة لفض اؼبنازعات التجارية سواء يف ؾباؿ السلع أالنزاىة. كما سبت مراعاة 
ناؾبها تفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري وبر اطار تطبيق إدبعٌت صالحية تطبيقها على النزاعات اليت تنشأ يف 

وكذاؾ االتفاقية اليت هبري حاليا اعدادىا لتحرير ذبارة ، قامة منطقة التجارة اغبرة العربية الكربىالتنفيذي إل
 يف: ساسية وردتد استندت الالئحة على ثالث نصوص أاػبدمات بُت الدوؿ العربية. وق

 .نص اؼبادة الثالثة عشرما ورد يف  ،اتفاقية تيسَت و تنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية-
 و عبافإىل عبنة أولو اف وبيلها  ،"تعرض اؼبنازعات الناشئة عن تطبيق ىذه االتفاقية على اجمللس للفصل فيها-

حكاـ تسوية اؼبنازعات الواردة يف الفصل السادس من أهنا أف يطبق بشأكما لو ،  فرعية يفوضها بعض اختصاصاتو
و وبدد اجمللس يف كل حالة طريقة  تسوية  ،مواؿ العربية يف الدوؿ العربيةاألتفاقية اؼبوحدة الستثمار رؤوس اال

 النزاع.             
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ما ورد يف الفصل السادس ويف الئحة  -مواؿ العربية يف الدوؿ العربية تفاقية اؼبوحدة الستثمار رؤوس األاال -
 من االتفاقية وملحق االتفاقية ( 36ادة وحىت اؼب 25طارىا )اؼبواد إؿبكمة االستثمار العربية اؼبنشاة يف 

ما ورد يف الفقرة سادسا من  -الربنامج التنفيذي التفاقية تيسَت و تنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية -
 واليت تنص على:، الربنامج

يتم تشكيل  ،من اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية (13)شيا مع اؼبادة الثالثة عشرا" سب-
عبنة لتسوية اؼبنازعات يف كافة القضايا اؼبرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية 

 ي خالؼ حوؿ تطبيق ىذا الربنامج ".أوكذلك 
ينطلق من اتفاقيات صباعية سبت اؼبصادقة عليها من قبل اؼبؤسسات  ف السند القانوين لالئحةأوىذا يعٍت    

عضاء باؼبنطقة فبا يعطيها القوة يف التنفيذ. ولقد مت يف الالئحة بلورة النصوص اؼبشار اليها التشريعية يف الدوؿ األ
 نفا يف اجراءات ربدد اؼبراحل اؼبختلفة لفض اؼبنازعات.آ

عضاء. اليت قد تنشأ من خالؿ نقاط االتصاؿ يف الدوؿ األى بشأف النزاعات وىل مراحل معاعبة الشكاو أ تبدأ   
حيث مت يف كل دولة عضو ربديد جهة معينة )وزارة ( وتسمية اثنُت من كبار اؼبسؤولُت فيها كمسؤولُت عن نقطة 

كافة اعبهات اجراء االتصاالت مع  ، ىل ؿباولة معاعبة الشكاوىضافة إتكوف مهامهم باإل، االتصاؿ يف الدولة
وكذلك ، و قطاع خاصل الدولة سواء كانت جهات حكومية أة بتطبيق االلتزامات اؼبتعلقة باؼبنطقة داخنياؼبع

اجراء االتصاالت مع وسائل االعالـ للتعريف باؼبنطقة والفرص اليت تتيحها. وتتوفر لدى كافة الدوؿ االعضاء 
اؼبتاحة. فبا يسهل االتصاؿ هبم بكافة الوسائل ، لفة وعناوينهمقائمة بأظباء مسؤويل نقاط االتصاؿ يف الدوؿ اؼبخت

تتجاوز وتتوىل نقطة االتصاؿ معاعبة موضوع الشكوى وتسويتو وديا وعلى وجو السرعة وخالؿ فًتة زمنية ال
و مع نقطة االتصاؿ يف الدولة ولة أسبوعُت وذلك خالؿ اجراء االتصاالت الالزمة مع اعبهات اؼبعنية داخل الدأ
 .خرى اؼبشتكى عليها ألا

ىل التوفيق إيبكن لطريف النزاع اللجوء ، تصاؿو الشكوى من خالؿ نقاط االأذا مل يتم معاعبة موضوع النزاع إو    
 التوفيق بينهما وتزويده بكافة تفاؽ على من سيتوىّل ىل التوفيق يبكن لطريف النزاع االإو التحكيم. ويف حالة اللجوء أ

النزاع  اليت تساعده يف مهمتو. وتنحصر مهمة اؼبوفق يف التقريب بُت وجهات نظر طريفالبيانات واؼبعلومات 
فًتة ثالثة  عطيت للموفقأوقد  وتقدًن اؼبقًتحات اليت تساىم يف حل النزاع وتلقى القبوؿ من قبل الطرفُت. ىذا

 شهر لالنتهاء من مهمتو .أ
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تفاؽ او حالة عدـ ، أة فشل اؼبوفق يف معاعبة موضوع النزاعليو يف حالإويتم اللجوء  ،اؼبرحلة الثالثة ىي التحكيم
خطار يتقدـ إجراءات التحكيم عن طريق إالتوفيق واختيارنبا التحكيم مباشرة. وتبدأ  ىلإجوء على اللّ طراؼ النزاع أ

اؼبطلوب خطار ربديد طبيعة النزاع والقرار ويتم يف اإل ،خرىراؼ النزاع األطأىل إبو الطرؼ الراغب يف التحكيم 
يوما تسمية احملكم  (30)خر خالؿ ثالثُتآلوهبب على الطرؼ ا .كما يسمي احملكم اؼبعُت من قبلو،  صدوره

مُت العاـ عبامعة الدوؿ العربية ويكوف و من قبل األأتفاؽ بُت الطرفُت ختيار حكما مرجحا باالاويتم ، الذي يعنيو
كرب أف تكوف ىيئة التحكيم من عدد أوات. كما يبكن صح عند تساوي األرئيسا ؽبيئة التحكيم ولو صوت مرجّ 

ىل إضافة ف يكوف عدد احملكمُت الذين يعينهم كل طرؼ متساويا باإلأعلى ، طراؼ النزاعأتفاؽ امن ىذا العدد ب
  ،قصىأ شهر كحدأثالثة بجراءات التحكيم إهناء اغبكم اؼبرجح رئيس ىيئة التحكيم. ومت ربديد الفًتة الزمنية إل

طالع واسع يف ؾباؿ إف يكونوا من كبار رجاؿ القانوف والقضاء وؽبم أعضاء ىيئة التحكيم أكما يشًتط يف 
ختيار قائمة للمحكمُت من ـبتلف الدوؿ العربية من االتجارة والصناعة. ويقـو اجمللس االقتصادي واالجتماعي ب

وقد عاعبت  .طراؼ النزاعأاحملكمُت من قبل  ختيارجوء ؽبذه القائمة الويتم اللّ  ،بُت رجاؿ القضاء والقانوف
ومن ،....لقاب احملكمُتأو  ،جراءات التحكيم ومكانو وكيفية صدور اغبكمإئحة كافة التفاصيل اؼبتعلقة بسَت الاّل 

وهبري تنفيذه مباشرة كما لو كاف  ،ف اغبكم الذي يصدر عن ىيئة التحكيم يعترب حكما هنائياأىل إشارة اؼبهم اإل
مر كثر من ثالثُت يوما دوف تنفيذ حكم ىيئة التحكيم يتم رفع األأنقضى ا ذاإؿبكمة وطنية ـبتصة. و صادرا من 

 ستثمار العربية.ىل ؿبكمة االإ
و عند عدـ أ ،ىل التحكيمإجوء طراؼ النزاع على اللّ أذا مل تتفق إستثمار العربية ىل ؿبكمة االإجوء ويتم اللّ    

و أيف حالة فشل ىيئة التحكيم  و، أو التحكيمأطار التوفيق إليو من قرارات يف إالتمكن من تنفيذ ما يتم التوصل 
 و القرار خالؿ الفًتات الزمنية احملددة. وقد حددت الئحة ؿبكمة االستثمار العربيةأصدار اغبكم إاؼبوفق يف 

 تفاصيل االجراءات اليت يتم اتباعها يف احملكمة وكيفية صدور اغبكم.
طار منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى نزاعات إف يف آلف طبيعة النزاعات اليت نشأت حىت اأىل إشارة وذبدر اإل   

و عدـ االعًتاؼ بشهادات أ ،لرسـو اعبمركيةلبسيطة ترتبط بصورة رئيسية بعدـ االلتزاـ بتطبيق التخفيض التدرهبي 
نو أال إالشكاوى من خالؿ نقاط االتصاؿ.  معاعبة كافة ىذه سبتوقد ، اؼبنشأ وعدـ دقة البيانات الواردة فيها

ف تتعدد وتتعقد القضايا اؼبرتبطة دبنطقة أفمن اؼبتوقع ، تساع حجم اؼببادالت التجارية بُت الدوؿ العربيةاومع 
وىذه موضوعات هبب ، وقواعد اؼبنشأ، والدعم ،غراؽف تشمل قضايا تتعلق باإلأو ، التجارة اغبرة العربية الكربى

ستعداد للتعامل معها. كما يتطلب اكثر أمن قبل رجاؿ القضاء والقانوف يف الدوؿ العربية ليكونوا  ىتماـ هبااال
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 ،التعامل مع قضايا الدعم واالغراؽ مر كذلك تدريب وتأىيل العاملُت يف القطاع التجاري يف الدوؿ العربية علىاأل
وتتوالىا مكاتب قانونية ، ر منظمة التجارة العاؼبيةطاإىم ؾباالت النزاع والقضايا بُت الدوؿ يف أواليت تشكل حاليا 

 ـبتصة وبتكلفة عالية.

ف موضوع فض اؼبنازعات من اؼبوضوعات الضرورية واؽبامة لعمل منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى وزيادة إ     
لية لفض اؼبنازعات وكسب ثقة آلفعاليتها يف تنمية اؼببادالت التجارية بُت الدوؿ العربية وال بد من التعريف هبذه ا

 ثحكاـ اليت تصدر عنها وسرعة البلية من خالؿ االلتزاـ بتنفيذ األآلاؼبتعاملُت يف اجملاؿ التجاري يف فعالية ىذه ا
 1ليها.إيف النزاعات اليت رباؿ 

 رى عمى التجارة العربية البينيةتأثير منطقة التجارة الحرة العربية الكب :لثالمبحث الثا

بصورة  نو يتعذر التعرؼأال إف آلنشاء منطقة التجارة العربية اغبرة الكربى ست سنوات حىت اإ ءمضى على بد    
 فأخاصة و  ،واضحة على مدى تأثَتىا على التجارة العربية البينية وزيادة معدالهتا خالؿ ىذه الفًتة القصَتة

ثَتا أكثر تخرى واألف ىناؾ العديد من اؼبعوقات األأ معوقات التجارة العربية ال تنحصر فقط يف القيود اعبمركية بل
اعبانب  ،وىي تتعلق جبانبُت ،شكالو بُت الدوؿ العربيةأفهناؾ القيود اؼبرتبطة بالنقل دبختلف  .من القيود اعبمركية

من وؿ منها ىو عدـ اكتماؿ شبكات النقل الربي والنقل بالسكك اغبديدية بُت الدوؿ العربية فهناؾ العديد األ
خاصة فيما يتعلق بالربط بُت  ،ؿباور الربط الربي وعن طريق خطوط السكك اغبديدة اليت تتطلب االستكماؿ

 دوؿ اؼبشرؽ العريب والدوؿ العربية يف مشاؿ افريقيا.
ركة دارية اؼبرتبطة حبوبالقيود اإل، ةالبحري يف اؼبنطقة العربيواعبانب الثاين يتعلق بارتفاع تكلفة النقل الربي و     

حيانا فًتات زمنية أواجراءات الًتانزيت بالتعقيد وتستغرؽ ، النقل  حيث تتسم االجراءات على اؼبنافذ اغبدودية
 مر الذي يتطلب اؼبراجعة.األ ،طويلة

 تفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىانتائج تنفيذ  المطمب األول:

تفاقية إقامة منطقة التجارة اغبرة اسوؼ نتعرؼ على أثر تطبيق ، من خالؿ دراسة تطور حجم التجارة العربية    
 على حجم التجارة البينية.

                                                           
-مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة والتكامل االقتصادي، الجامعة األردنٌة ،"منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى)الغافتا("عبد الواحد العفوري،  - 1

 .2004سبتمبر  22-20المملكة األردنٌة الهاشمٌة.-عمان
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 (7022-7002)الفترة الفرع األول :التجارة الخارجية لمدول العربية 

 أداء التجارة الخارجية االجمالية العربية-1

، على أداء التجارة اػبارجية العربيةأثر  2011و 2010رتفاع أسعار الطاقة العاؼبية خالؿ عامي لقد كاف ال    
استعادت الصادرات ، نتيجة لألزمة االقتصادية واؼبالية العاؼبية 2009فبعد أف تراجعت التجارة العربية خالؿ عاـ 

 ئةايف اؼب30,6حبيث سجلت زيادة بنسبة ، 2011رتفعت يف عاـ امث ، 2010االصبالية العربية مبوىا يف عاـ 
ولقد تعدت نسبة ، مليار دوالر915,7حيث بلغت  2010مليار دوالر مقارنة مع عاـ 1195,8لتبلغ حوايل 

فبا نتج عنو زيادة وزف ، 2011زيادة قيمة الصادرات االصبالية العربية نسبة زيادة قيمة الصادرات العاؼبية يف عاـ 
 .2010 اؼبائة عاـ يف 6يف اؼبائة مقابل  6,6العربية يف الصادرات العاؼبية ليصل إىل نسبة  الصادرات

لتبلغ حوايل  2011يف اؼبائة عاـ 12,8فإف قيمتها ازدادت بنسبة ، أما بالنسبة ألداء الواردات االصبالية العربية   
ومن بُت أىم العوامل اليت  ، 2010مليار دوالر يف عاـ  667,1بعدما كانت كبو ، مليار دوالر 752,6

يف ضوء زيادة االنفاؽ العاـ ، سانبت يف زيادة الواردات االصبالية العربية نذكر زيادة واردات الدوؿ اؼبصدرة للنفط
إضافة إىل ارتفاع أسعار استَتاد  النفط اػباـ بالنسبة للدوؿ اؼبستوردة لو إضافة إىل ارتفاع األسعار العاؼبية ، فيها

يف اؼبائة  4,3وقد البفض وزف الواردات العربية يف الواردات العاؼبية بصورة طفيفة من نسبة ، الغذائيةلبعض السلع 
  .2011يف اؼبائة يف عاـ  4,1إىل  2010يف عاـ 

، فقد ارتفعت صادرات الدوؿ العربية 2011وعلى مستوى أداء التجارة اػبارجية للدوؿ العربية فرادى يف عاـ    
نسب أعلى من الدوؿ العربية األخرى، حيث حققت كل من الكويت والعراؽ أعلى نسبة زيادة اؼبصدرة للنفط ب

يف اؼبائة، مث السعودية  52.8يف اؼبائة على التوايل، يليها قطر بنسبة زيادة  54.7يف اؼبائة و 56.6بلغت 
 1ائة.يف اؼب 24.8يف اؼبائة و 45.2والبحرين واالمارات واعبزائر و عماف بنسب تراوحت بُت 

   ، 2011أما بالنسبة للدوؿ العربية ذات الصادرات اؼبتنوعة، فقد عرفت قيمة صادراهتا نسب زيادة أقل يف عاـ    
يف اؼبائة. أما  8.6يف اؼبائة و 16.3صادرات اؼبغرب واألردف ومصر وتونس بنسب تراوحت بُت  حيث ارتفعت

 .2011عاـ  بالنسبة للبناف فلم  وبدث أي تغيَت يف مبو صادراهتا

                                                           
1

 ،الصادر عن برنامج تموٌل التجارة العربٌة2012التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لعام  - 



:الثالث لفصلا [التجارة العربٌة  البٌنٌة فً ظل منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى ]  

 

 
95 

وفيما ىبص الدوؿ العربية األقل مبوا، سجلت جزر القمر أعلى نسبة زيادة يف الصادرات االصبالية للدوؿ    
يف اؼبائة، أما موريتانيا فقد  30.6يف اؼبائة، تليها الصوماؿ مسجلة صادراهتا زيادة بنسبة  77العربية، بلغت كبو 

 يف اؼبائة. 15.4والسوداف تراجعت صادراتو بنسبة يف اؼبائة،  29سجلت صادراهتا زيادة بنسبة 
، وىي ليبيا، اليمن وسوريا 2011وفيما يتعلق بباقي الدوؿ العربية اليت عرفت اضطرابات سياسية خالؿ عاـ    

يف اؼبائة بسبب تعطل حقوؿ  71.7فقد تراجعت صادراهتا بشكل حاد، حيث تراجعت صادرات ليبيا بنسبة 
يف اؼبائة 35.6ف صادراهتا إثر األحداث اليت مرت هبا، كما تراجعت صادرات اليمن بنسبة االنتاج النفطي، وتوق

 ، والبفضت صادرات سوريا بشكل2011اثر توقف النشاط االقتصادي خالؿ األزمة اليت عرفتها البالد يف عاـ 
 يف اؼبائة اثر األحداث اليت سبر هبا. 29.2حاد حبيث بلغت نسبة 

 التايل يوضح ذلك:( 1-3رقم )واعبدوؿ 
 

 (7177-7111التجارة الخارجية العربية االجمالية ) (7-3)الجدول رقم                    

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 .2012التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ  اؼبصدر:                      بيانات اولية*

فقد ارتفعت قيمتها يف سبعة عشر دولة  عربية وتراوحت ، 2011داء الواردات العربية يف عاـ أل أما بالنسبة   
       .يف اؼبائة بالنسبة لواردات تونس 7.8وأدناىا نسبة ، يف اؼبائة يف واردات الصوماؿ 47.6بُت أعلى نسبة بلغت 

ػػدؿ التغَت    ػ         معػ
 (%) السنوي  

2010 -2007 

 ودػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبن القيمة )مليار دوالر أمريكي( (%)  معدؿ التغَت السنوي     
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4.1 

915.7 

667.1 

15,254.0 

15,457.0 

6.0 

4.3 

730.9 

613.8 

12,531.0 

12,733.0 

5.8 

4.8 

1,081.2 

674.4 

16,132.0 

16,536.0 

6.7 
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  الواردات العربية  
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   الواردات العاؼبية 
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فقد سجلت ليبيا أعلى ، وىي ليبيا واليمن وسوريا والسوداف، أما الدوؿ اليت سجلت البفاضا يف قيمة وارداهتا   
وتراجعت واردات ، يف اؼبائة 40.2البفاض واردات اليمن كبو وبلغت نسبة، يف اؼبائة 73.8معدؿ تراجع بنسبة 

 .2011يف اؼبائة على التوايل يف عاـ  8.1و، يف اؼبائة 30.6سوريا والسوداف بنسبة 
 (1-3الشكل )     كما يلي: والشكل التايل يوضح ذلك

 
 2012اؼبصدر: التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ 

  االجماليةاتجاه التجارة الخارجية -2

لقد كاف للتطورات االهبابية يف السوؽ النفطية العاؼبية آثار اهبابية سبثلت يف زيادة قيمة التجارة االصبالية العربية    
 يف اذباه شركائها التجاريُت الرئيسيُت .

زيادة بلغت  فقد حققت الصادرات العربية إىل الصُت أعلى نسبة، فبالنسبة الذباه الصادرات العربية إىل آسيا   
 أما الصادرات،  اؼبائة يف 16.6تلتها زيادة الصادرات العربية إىل الياباف بنسبة ، 2011يف اؼبائة يف عاـ 35.9

كما زادت قيمة الصادرات ،  يف اؼبائة 32.2العربية إىل الواليات اؼبتحدة األمريكية فقد عرفت زيادة بلغت نسبتها 
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أما الصادرات العربية إىل االرباد األورويب فقد سجلت زيادة متواضعة ، اؼبائةيف  22.1لعربية البينية بنسبة بلغت ا
 يف اؼبائة خالؿ نفس الفًتة.  19.8بلغت كبو 

فقد ارتفعت حصة كل من الصُت ، يف الصادرات العربيةصص الشركاء التجاريُت الرئيسيُت أما بالنسبة غب   
 2011 التوايل يف عاـ يف اؼبائة على 7.7يف اؼبائة و 8.3 نسبة والواليات اؼبتحدة يف الصادرات العربية لتصل إىل

تراجعت حصة االرباد االورويب يف .يف اؼبائة على التوايل7.6يف اؼبائة و8.0حيث كانت  2010مقارنة بعاـ 
 وتراجعت كذلك حصة  الصادرات العربية، يف اؼبائة 12.7يف اؼبائة إىل  15.1الصادرات العربية بأعلى نسبة من 

يف اؼبائة إىل  8.5وتراجعت حصة الصادرات البينية العربية من ، يف اؼبائة 9.4يف اؼبائة إىل  10.6إىل الياباف من 
 يف اؼبائة خالؿ نفس الفًتة. 8.0

فقد عرفت زيادة متفاوتة يف قيمتها من صبيع ، أما بالنسبة للواردات العربية من الشركاء التجاريُت الرئيسيُت   
فقد سجلت الواردات العربية من الصُت أعلى زيادة بنسبة  ،2011اريُت ماعدا الياباف يف عاـ الشركاء التج

وارتفعت الواردات العربية من ، يف اؼبائة 17.1مث الواردات العربية البينية بنسبة زيادة بلغت ، يف اؼبائة 22.2
أما الواردات ، يف اؼبائة 6.7ت اؼبتحدة بنسبة والواردات العربية من الواليا، يف اؼبائة 7.8االرباد األورويب بنسبة 

 .يف اؼبائة 4.1العربية من الياباف فقد عرفت تراجعا بنسبة 
فقد ارتفعت حصة الصُت يف ، وفيما ىبص التوزيع النسيب غبصص الشركاء التجاريُت يف الواردات العربية   

 وارتفعت ،2010يف اؼبائة يف عاـ  11كبو بعدما كانت  2011يف اؼبائة يف عاـ  11.9الواردات العربية إىل 
، 2010يف اؼبائة يف عاـ  11.8بعدما كانت ، 2011يف اؼبائة يف عاـ  12.3حصة الواردات العربية البينية إىل

وحصة الواليات ، يف اؼبائة 24.7إىل يف اؼبائة  25.9وتراجعت حصة االرباد األورويب يف الواردات العربية من 
يف   3.8وتراجعت حصة الواردات العربية من الياباف إىل ، يف اؼبائة 8.0يف اؼبائة إىل  8.5اؼبتحدة األمريكية من

 .2010يف اؼبائة يف عاـ  4.4بعدما كانت  2011اؼبائة خالؿ عاـ 

 والشكل التايل يوضح ذلك:
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 (2-3الشكل )                                               

 
 2012اؼبصدر: التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ 

الهيكل السلعي للتجارة العربية االجمالية-3  
واليت ارتفعت ، تظهر االحصائيات أف الوقود و اؼبعادف استأثرت باغبصة األعلى يف الصادرات االصبالية العربية   

وتراجعت حصة اؼبصنوعات من ، 2010يف اؼبائة يف عاـ  71.9بعدما كانت   2011يف اؼبائة عاـ  73.6إىل 
 .2011يف اؼبائة يف عاـ  18لتبلغ  2010يف اؼبائة يف عاـ  19.5

وضمن مكونات  ،الصادر عن برنامج سبويل التجارة العربية2012التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ -1
تقريبا على أنبيتها النسبية يف الصادرات العربية خالؿ واؼبصنوعات األساسية اؼبصنوعات، حافظت اؼبواد الكيماوية 

أما اآلالت ومعدات النقل ، يف اؼبائة على التوايل 4.9ويف اؼبائة  6.1نسبة  حبيث بلغت  2011و2010عامي
يف اؼبائة خالؿ نفس الفًتة. وبالنسبة  4.7يف اؼبائة إىل 5.3تراجعا من  فقد عرفت حصتها يف الصادرات العربية

 يف اؼبائة. 3.7السلع الزراعية فقد حافظت على أنبيتها النسبية تقريبا عند اؼبستوى العاـ السابق بنسبة لفئة 

تظهر االحصائيات أف فئة اؼبصنوعات حافظت على ، أما فيما ىبص اؽبيكل السلعي للواردات االصبالية العربية   
بعدما كانت   2011يف اؼبائة يف عاـ  64.0 ولكن حصتها تراجعت  إىل، اؼبرتبة األوىل يف الواردات العربية
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وضمن فئة  اؼبصنوعات  استأثرت اآلالت ومعدات النقل على اؼبركز األوؿ  إال ، 2010يف اؼبائة يف عاـ  65.3
كما ارتفعت حصة كل من  يف اؼبائة.28.0يف اؼبائة إىل 31.2أف حصتها يف الواردات االصبالية تراجعت من 

 19.3إىل  2010يف اؼبائة على التوايل يف عاـ  9.6يف اؼبائة و 16.3ؼبواد الكيماوية مناألساسية وا اؼبصنوعات
يف اؼبائة يف 18.7وارتفعت حصة فئة السلع الزراعية إىل.2011يف اؼبائة على التوايل يف عاـ  10.1يف اؼبائة و

يف اؼبائة 13.6ادف من وارتفعت حصة فئة الوقود واؼبع، 2010يف اؼبائة يف عاـ  18بعدما كانت  2011عاـ 
 والشكل التايل يبُت ذلك:  1يف اؼبائة خالؿ نفس الفًتة. 13.8إىل 

 (3-3الشكل )                              

 

 2011اؼبصدر: التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ 

 التجارة البينية العربية الفرع الثاني:
  داء التجارة  البينيةأ- 1
مليار  93.9لتبلغ   2010مليار دوالر يف عاـ  78.5لقد  ارتفعت قيمة التجارة البينية العربية من قيمة    

 78.1كما ارتفعت الصادرات البينية من قيمة  ،يف اؼبائة 19.6ي بنسبة زيادة قدرىا أ 2011دوالر يف عاـ 
                                                           

1
، مجلة دراسات اقتصادٌة، مركز البصٌرة للبحوث واالستشارات والخدمات مستقبلٌة"االستثمار العربً البٌنً واآلفاق الٌحٌاوي سمٌر، " - 

 .2011، جانف18ًالتعلمٌة، العدد 
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يف  22.1أي بنسبة زيادة قدرىا  2011 مليار دوالر يف عاـ  95.3لتبلغ قيمتها  2010مليار دوالر يف عاـ 
 اؼبائة .

مليار دوالر يف عاـ  92.4يف اؼبائة لتصل قيمتها إىل  17.2أما الواردات البينية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة    
2011. 

أما على صعيد الدوؿ، فقد ارتفعت قيمة الصادرات البينية ػبمسة عشر دولة بنسب متفاوتة تراوحت بُت أدىن    
يف موريتانيا، ومل تعرؼ صادرات مصر زيادة. واؼبالحظ أف  179.4يف اؼبائة يف تونس وأعلى نسبة  0.7 نسبة

غالبية الدوؿ اؼبصدرة الرئيسية للنفط سجلت ارتفاعا ملحوظا يف قيمة صادراهتا البينية، نتيجة ارتفاع األسعار 
واليت تشكل حوايل ثلث اصبايل الصادرات العاؼبية للنفط. فقد سجلت صادرات السعودية إىل الدوؿ العربية، 

وسجلت صادرات كل من العراؽ  ،2011يف اؼبائة يف عاـ  36.9البينية العربية زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 
يف  29.3والبحرين واالمارات والكويت وعماف واعبزائر إىل الدوؿ العربية ارتفاعا بنسب تراوحت بُت 

ابل شهدت الصادرات البينية لسوريا واليمن وليبيا البفاضا حادا بنسب تراوحت يف اؼبائة، ويف اؼبق 54.7اؼبائة،و
يف اؼبائة نتيجة ظروؼ عدـ االستقرار السياسي واالقتصادي اليت مرت هبا ىذه  47.9يف اؼبائة و 26.4بُت 

اث اليت يف اؼبائة متأثرة باألحد 12.7.كما البفضت الصادرات البينية للبناف بنسبة 2011الدوؿ خالؿ عاـ
 عرفتها دوؿ اعبوار.

أما بالنسبة للواردات البينية، فقد سجلت ستة عشر دولة عربية، زيادات يف قيمة وارداهتا البينية بنسب    
يف اؼبائة يف قطر. وسجلت كل من تونس والسوداف وليبيا واليمن  68.2يف اؼبائة يف عماف وأعالىا  2.2أدناىا

 1يف اؼبائة يف اليمن. 51.4يف اؼبائة يف تونس و 11.3البينية بنسب تراوحت بُتقيمة وارداهتا  البفاضا يف
 :يوضح ذلكالتايل  ( 2-3واعبدوؿ )

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  -2010-2000المنطقة الحرة المشتركة األردنٌة السورٌة -المناطق الحرة العربٌة و دورها فً تنمٌة التجارة العربٌة البٌنٌة"لبعل فاطمة، " - 

 .2011/2012ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة. تخصص: اقتصاد دولً. جامعة محمد خٌضر.مذكرة       
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 (2011-2007( أداء التجارة البينية العربية )2-3الجدول )

 التغَت معدؿ
يف  لسنويا

   الفًتة
2010-2007 

(%) 

 

 معدؿ التغَت السنوي(%)
 

أمريكي(القيمة )مليار دوالر   
 

 البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

(2) 
2011 

 

(2) 
2010 

 

2009 
 

2008 
 

2007 

 

5.1 

 

3.4 

 

6.8 

 

19.6 

 

22.1 

 

17.1 

 

6.7 

 

0.1 

 

14.0 

 

-20.5 

 

-18.6 

 

-22.6 

 

36.9 

 

35.7 

 

38.1 

 

20.7 

 

20.4 

 

21.1 

 

93.9 

 

95.3 

 

92.4 

 

78.5 

 

78.1 

 

78.9 

 

73.6 

 

78.0 

 

69.2 

 

92.6 

 

95.8 

 

89.4 

 

67.6 

 

70.6 

 

64.7 

 

 ( (1متوسط التجارة البينية العربية

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػادرات البينيػػػػػػػػػػالص

 ةػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػواردات  البينيػػػػػػػػػػػػال

.2÷( البينية + الواردات البينيةالصادرات  )(7)                                                             

  بيانات أولية( 2)                    2172لعام  اؼبصدر :التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد               

                                                            الصادر عن برنامج سبويل التجارة العربية                    

  مساىمة التجارة البينية في التجارة االجمالية-2

فإف ، بنسبة أعلى من نسبة مبو الصادرات العربية البينية 2011نظرا لنمو الصادرات العربية االصبالية عاـ    
األنبية النسبية ؽبذه األخَتة تراجعت نوعا ما حبيث البفضت الصادرات البينية من الصادرات االصبالية العربية لتبلغ 

 . 2010يف اؼبائة يف عاـ  8.5بعدما بلغت   2011يف اؼبائة خالؿ عاـ  8
  2011يف اؼبائة يف عاـ  12.3 العربية فقد ارتفعت لتبلغأما مسانبة الواردات البينية يف الواردات االصبالية    

مبو وذلك يف ضوء زيادة مبو الواردات البينية بنسبة أعلى من نسبة  ،يف اؼبائة يف العاـ اؼباضي 11.8بعدما بلغت 
 .2011الواردات االصبالية خالؿ عاـ 

البينية يف الصادرات تساىم الصادرات ، وبالنسبة ألنبية التجارة البينية يف التجارة االصبالية للدوؿ فرادى   
ثٍت عشر دولة عربية حبصص تزيد عن متوسط حصة الصادرات البينية يف الصادرات االصبالية العربية االصبالية ال

يف اؼبائة بالنسبة للصوماؿ  91.1وتراوحت ىذه اغبصص بُت أعالىا  ،2011يف اؼبائة(يف عاـ  8.0)أي 
يف صادراهتا االصبالية بعد أف استمر البفاض أنبية صادراهتا البينية  اليت، يف اؼبائة بالنسبة للسعودية 8.1وأدناىا 
. وقد تراجعت أيضا أنبية األسواؽ العربية بالنسبة للصادرات االصبالية لكل 2009يف اؼبائة يف عاـ  15.4بلغت 

 35.4ئة ويف اؼبا 47.4إال أهنا التزاؿ تشكل حصة عالية بنسبة تبلغ ، 2011من األردف ولبناف ومصر يف عاـ
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بينما ال زالت الصادرات البينية تشكل حصة ضئيلة بالنسبة لكل من  ،التوايللى يف اؼبائة ع 28.4يف اؼبائة و
 يوضح ذلك  التايلواعبدوؿ ، وجزر القمر والكويت وليبيا واؼبغرب وموريتانيا االمارات واعبزائر والعراؽ وقطر

 كما يلي:
(7177-7111في التجارة العربية االجمالية) ( :مساىمة التجارة البينية3-3الجدول )  

)نسبة مئوية(                                                                                                          

*2011 2010 2009 2008 2007  

8.0 

 

12.3 

8.5 

 

11.8 

10.7 

 

11.3 

8.9 

 

13.3 

8.9 

 

12.1 

 البينية العربية اىل اصبايل الصادرات العربيةالصادرات  نسبة

 العربية وارداتالبينية العربية اىل اصبايل ال وارداتنسبة ال

 بيانات أولية*

   ، الصادر عن برنامج سبويل التجارة العربية 2172لعاـ  اؼبصدر :التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد

تعترب أسواؽ الصادرات العربية ، ويف جانب أنبية الواردات البينية يف الواردات االصبالية على صعيد الدوؿ فرادى   
واليت تشكل حصص وارداهتا البينية نسبا أعلى من متوسط ، عربيةمصدرا  ىاما بالنسبة لواردات ستة عشر دولة 

 . 2011يف اؼبائة( يف عاـ  12.6)أي حصة الواردات البينية يف الواردات االصبالية العربية 

يف اؼبائة  13.5يف اؼبائة بالنسبة للصوماؿ وأدناىا حوايل  39وقد تراوحت ىذه اغبصص بُت أعلى نسبة    
أما الدوؿ اليت سجلت نسبا أقل من متوسط نسب الواردات البينية يف الواردات االصبالية  بالنسبة ؼبصر واؼبغرب.

 السعودية وموريتانيا. ،اعبزائر ،تونس ،ماراتىي اإل، فقد بلغ عددىا طبس دوؿ

العربية نسبة عالية يف وارداهتا االصبالية  ؿواؼبالحظ ىو أف عددا من الدوؿ العربية اليت تشكل وارداهتا من الدو    
 واليت شكل النفط، ىي دوؿ يشكل النفط جزءا كبَتا من وارداهتا من الدوؿ العربية مثل األردف واؼبغرب ومصر

يف اؼبائة  على التوايل من قيمة وارداهتا من الدوؿ  46.9يف اؼبائة و 47.4يف اؼبائة و 51.3اػباـ حصة بلغت 
 .2011العربية يف عاـ 

 التجارة البينية للتجمعات العربية-3

 العربية، "وىيإىل تطور أنبية التجارة البينية يف التجارة االصبالية للتجمعات  2011تشَت االحصائيات لعاـ       
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وارباد دوؿ اؼبغرب العريب ودوؿ اتفاقية ، وؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج، منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى    
 أغادير".

وسجلت أيضا ، يف اؼبائة 41ف الصادرات البينية جمللس التعاوف لدوؿ اػبليج سجلت زيادة بنسبة حوايل إ   
يف اؼبائة وارباد دوؿ اؼبغرب العريب زيادة بنسبة  23.7اغبرة العربية زيادة بنسبة  الصادرات البينية ؼبنطقة التجارة

 يف اؼبائة. 2يف اؼبائة. أما دوؿ اتفاقية أغادير فقد سجلت زيادة طفيفة بلغت حوايل  20.4

 1:يظهر ذلك كما يلي التايل واعبدوؿ
(2011-2007االجمالية للتجمعات العربية ) (:مساىمة التجارة البينية العربية في التجارة4-3الجدول )       

 أمريكي( لتجارة البينية )مليون دوالرا                                            
 

 

معدل  التجمعات العربية

التغير

2011 

(%) 

معدل  قيمة الواردات البينية
 التغير
2011 
(%) 

 قيمة الصادرات البينية 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 

 

21.1 

 

31.4 

 

4.1 

 

1.1 

 

89,958 

 

32,861 

 

2,782 

 

1,959 

 

74,258 

 

25,009 

 

2,672 

 

1,937 

 

71,057 

 

23,654 

 

2,539 

 

1,951 

 

85,478 

 

29,919 

 

3,404 

 

2,059 

 

62,762 

 

19,168 

 

2,379.5 

 

1,552 

 

23.7 

 

40.7 

 

20.4 

 

1.9 

 

93,383 

 

38,739 

 

3,485 

 

2,233 

 

75,487 

 

27,540 

 

2,895 

 

2,192 

 

75,604 

 

33,144 

 

2,693 

 

2,225 

 

93,122 

 

41,394 

 

3,301 

 

2,116 

 

68,987 

 

31,527 

 

2,362 

 

1,387 

 

  منطقة التجارة اغبرة العربية

وؿ  د ل وف  ا ع ت ل ا س  ل ؾب
ة ي رب ع ل ا ج  ي ل ػب  ا

ريب ع ل ا رب  غ ؼب ا وؿ  د د  ا رب  ا

ر ي د ا غ أ ة  ي ق ا ف ت ا وؿ   د

اصبايل الواردات )يف اؼبائة(اؼبسانبة يف     اؼبسانبة يف اصبايل الصادرات )يف اؼبائة(  

  

12.4 

 

7.6 

 

2.3 

 

1.4 

 

11.6 

 

7.0 

 

2.0 

 

1.6 

 

11.9 

 

6.9 

 

2.2 

 

1.7 

 

13.3 

 

8.5 

 

2.7 

 

1.8 

 

11.7 

 

6.1 

 

2.4 

 

1.4 

  

7.8 

 

4.2 

 

2.7 

 

2.9 

 

8.4 

 

4.2 

 

2.0 

 

3.3 

 

9.8 

 

5.7 

 

2.5 

 

3.9 

 

9.8 

 

6.4 

 

2.0 

 

2.7 

 

9.1 

 

6.2 

 

1.6 

 

1.9 

 

  منطقة التجارة اغبرة العربية

وؿ  د ل وف  ا ع ت ل ا س  ل ؾب
ة ي رب ع ل ا ج  ي ل ػب  ا

ريب ع ل ا رب  غ ؼب ا وؿ  د د  ا رب  ا

ر ي د ا غ أ ة  ي ق ا ف ت ا وؿ  د  

 منطقة التجارة اغبرة تشمل صبيع الدوؿ العربية باستثناء )جيبويت، الصوماؿ، جزر القمر، وموريتانيا(.           

 الكويت(.، و قطر، عماف، السعودية، البحرين، ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية يشمل)االمارات           
 وموريتانيا( ،اؼبغرب، ليبيا، اعبزائر، ارباد دوؿ اؼبغرب العريب يشمل )تونس           
 مصر واؼبغرب (.، تونس، دوؿ اتفاقية أغادير تشمل )األردف          

 وتقارير قطرية ودولية متنوعة.، 2172استبياف التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد عاـ  اؼبصدر:  

                                                           
1
، 404"، المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة، ص.تجربة المناطق الحرة المشتركة ودورها فً تعزٌز التكامل االقتصادي العربًحسن الخٌرات، " - 

 2011عام 
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وفيما ىبص تطور األنبية النسبية للصادرات البينية يف الصادرات االصبالية ؽبذه اجملموعات، فقد تراجعت      
، واستقرت حصة الصادرات حصة الصادرات البينية لكل من منطقة التجارة اغبرة العربية ودوؿ اتفاقية أغادير

، وارتفعت حصة الصادرات 2010الصادرات االصبالية لدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي عند مستوى عاـ البينية يف 
 .2011البينية يف الصادرات االصبالية لدوؿ ارباد اؼبغرب العريب يف عاـ 

التجارة اغبرة العربية الكربى تستأثر بأكرب نالحظ أف التجارة البينية يف منطقة ، من خالؿ البيانات السابقة     
والتزاؿ حصة التجارة البينية يف التجارة االصبالية ، تليها حصة التجارة البينية لدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي ،حصة

يف ذبارهتما االصبالية ضئيلة وال ترؽ ؼبستويات لكل من ذبمعي ارباد دوؿ اؼبغرب العريب ودوؿ اتفاقية أغادير 
 الشكل التايل يوضح ذلك: عات الناجحة يف الدوؿ النامية.جمالت

 4-3الشكل: 

 
 2011اؼبصدر: التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ 

 اتجاىات التجارة البينية-4

ف ىيكل اذباه الصادرات والواردات السلعية البينية للدوؿ العربية  يظهر لنا عموما تركز التبادؿ التجاري إ       
ففي جانب الصادرات ، 2011يف دولة أو دولتُت يف غالب األحياف يف عاـ ، الدوؿ العربية يف دوؿ متجاورةبُت 

، يف اؼبائة 20والسعودية بنسبة ، يف اؼبائة 32البينية تركزت صادرات األردف إىل الدوؿ العربية يف العراؽ بنسبة 
يف اؼبائة(.أما صادرات تونس إىل  31يف اؼبائة( و السعودية ) 21وتركزت صادرات البحرين البينية يف االمارات )

 يف اؼبائة . 19يف اؼبائة واعبزائر بنسبة  53العربية فقد تركزت يف دولتُت متجاورتُت نبا ليبيا بنسبة حوايل الدوؿ 
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يف اؼبائة ومصر  27فقد تركزت يف ثالث دوؿ ىي تونس بنسبة   فيما ىبص صادرات اعبزائر إىل الدوؿ العربية   
وتركزت صادرات السوداف إىل الدوؿ العربية يف دولة عربية واحدة ، يف اؼبائة 22يف اؼبائة واؼبغرب بنسبة  36بنسبة 

يف اؼبائة  56وصادرات الصوماؿ البينية يف اإلمارات بنسبة ، يف اؼبائة 71ىي اإلمارات العربية اؼبتحدة بنسبة 
 يف اؼبائة. 21واليمن بنسبة 

وصادرات سلطنة ، يف اؼبائة 40واؼبغرب بنسبة ، يف اؼبائة 51وتركزت صادرات العراؽ البينية يف سوريا بنسبة    
يف اؼبائة. وأخَتا  50وصادرات قطر البينية يف اإلمارات بنسبة ، يف اؼبائة 71عماف البينية يف اإلمارات بنسبة 

 يف اؼبائة. 27يف اؼبائة واإلمارات بنسبة  41اليمن البينية يف السعودية بنسبة  تركزت صادرات
يف دولة واحدة ىي  2011تركزت واردات األردف من الدوؿ العربية يف عاـ ، وفيما ىبص الواردات البينية   

 ،يف اؼبائة 81السعودية بنسبة وتركزت أيضا واردات البحرين من الدوؿ العربية يف ، يف اؼبائة 61السعودية بنسبة 
وتركزت الواردات  ،يف اؼبائة 30ويف اعبزائر بنسبة ، يف اؼبائة 36وبلغت الواردات البينية لتونس يف ليبيا بنسبة 

وواردات ، يف اؼبائة( 62وواردات الصوماؿ البينية يف جيبويت )، يف اؼبائة 31البينية للسعودية يف اإلمارات بنسبة 
  يف اؼبائة(. 76يف سوريا) العراؽ البينية

يف اؼبائة، والواردات  31يف اؼبائة، ويف السعودية بنسبة  41وتركزت الواردات البينية لقطر يف اإلمارات بنسبة    
يف اؼباءة، والواردات البينية للكويت من السعودية بلغت نسبة  73البينية لسلطنة عماف يف االمارات بلغت نسبتها 

 اؼبائة. 21اإلمارات بلغت نسبتها يفيف اؼبائة أما   42

يف اؼبائة والواردات  21يف اؼبائة ومصر بنسبة  36أما الواردات البينية لليبيا فقد تركزت يف كل من تونس بنسبة    
يف اؼبائة، والواردات البينية للمغرب من  32يف اؼبائة ومن السعودية نسبة  35البينية ؼبصر من الكويت بلغت نسبة 

 يف اؼبائة. 18ائر نسبة يف اؼبائة، ومن اعبز  46السعودية بلغت  نسبة 

يف اؼبائة. وتعترب 35يف اؼبائة واإلمارات بنحو  36ويف األخَت تًتكز الواردات البينية لليمن يف السعودية بنحو    
لبناف الدولة األكثر توسعا يف مصادر وارداهتا من الدوؿ العربية، حيث تتوزع حصص االستَتاد بنسب تًتاوح بُت 

 1 ئة من إصبايل وارداهتا من الدوؿ العربية.يف اؼبا28يف اؼبائة و 10
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 تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية -5

إىل زيادة األنبية النسبية  2011تشَت االحصائيات اجملمعة عن اؽبيكل السلعي للصادرات البينية لعاـ     
للمصنوعات، وبقاء األنبية النسبية للوقود اؼبعدين واؼبعادف األخرى، والسلع الزراعية يف الصادرات البينية على 

 حاؽبا.

يف اؼبائة وىي قريبة  23.9خرى يف الصادرات البينية عند نسبة فقد استقرت حصة الوقود اؼبعدين واؼبعادف األ     
يف اؼبائة  21.7.كما بلغت حصة السلع الزراعية يف إصبايل الصادرات البينية 2010من النسبة اؼبسجلة يف عاـ 

 . أما فئة اؼبصنوعات اليت تشكل أعلى حصة يف الصادرات  2010، وىي قريبة من مستواىا لعاـ 2011يف عاـ 
 .2011يف اؼبائة يف عاـ  49.1إىل  2010يف اؼبائة يف عاـ  48.5لبينية فقد ارتفعت حصتها من ا

 وفيما يتعلق  هبيكل  الواردات البينية العربية  وىي نفسها الصادرات البينية العربية مضافا إليها قيمة الشحن      
 والتأمُت، وؽبذا فنظريا فإف اؽبيكل السلعي للواردات البينية هبب أف ال ىبتلف عن اؽبيكل السلعي للصادرات البينية 

 إال أنو من الناحية العملية توجد اختالفات إحصائية ناذبة عن اختالؼ الًتتيب وأساليب التسجيل والتصنيف، فبا  

ت البينية وبالتايل تباين قيم الفئات السلعية يف الصادرات البينية مع بُت أرقاـ الصادرات والواردا ينتج عنو فوارؽ
أف  2011وبالرغم من ذلك فإف يالحظ من البيانات اجملمعة عن ىيكل التجارة البينية لعاـ  الواردات البينية.

يت سلكتها اغبصص السلعية الرئيسية للواردات البينية حافظت على نسب متقاربة ويف نفس االذباىات العامة ال
 والشكل التايل يوضح ذلك:  .اغبصص السلعية للصادرات البينية

 

 

 

 

 

 



:الثالث لفصلا [التجارة العربٌة  البٌنٌة فً ظل منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى ]  

 

 
107 

 (5-3الشكل )

 
 2011 اؼبصدر: التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ

 : التجارة البينية للبترول الخام -6
حبيث تراجعت بشكل   2011مليار دوالر يف عاـ  10.56حبوايل تقدر قيمة التجارة  البينية  للبًتوؿ اػباـ      

يف اؼبائة  11.3. وتشكل حصة التجارة البينية للبًتوؿ اػباـ نسبة 2010يف اؼبائة عن عاـ  2.9طفيف بنسبة 
ىناؾ طبسة دوؿ ، . فيما ىبص الصادرات البينية للبًتوؿ اػباـ2011من متوسط قيمة التجارة البينية العربية لعاـ

حيث  يبثل ؾبموع  ،العراؽ واالمارات، اعبزائر ،الكويت، السعودية وىي:، مصدرة رئيسية إىل بقية الدوؿ العربية
. وبالنسبة للواردات البينية 2011يف اؼبائة من الصادرات البينية العربية للبًتوؿ اػباـ  لعاـ  97.7صادراهتا حوايل 

ف حبيث  يبثل ؾبموع تونس و لبنا ،اؼبغرب ،األردف ،مصر ىي:، ىناؾ طبس دوؿ مستوردة رئيسية، للبًتوؿ اػباـ
 1 .يف اؼبائة من الواردات البينية العربية للبًتوؿ اػباـ 98استَتادىا حوايل

 :يلي كما يظهر ذلكالتايل  واعبدوؿ
 

                                                           
1
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 (7177-7112:التجارة البينية للبترول الخام )(5-3الجدول )

2011 2010 2009 2008  

 

10,563 

 

11.3 

 

10,876 

 

13.9 

 

9,743 

 

13.2 

 

10,300 

 

11.1 

 

 (قيمة التجارة البينية للبًتوؿ اػباـ )مليوف دوالر
 

 حصة التجارة البينية للبًتوؿ اػباـ يف متوسط قيمة
 ((%( 1)التجارة البينية العربية

 

 ÷2.)الصادرات البينية +الواردات البينية((1)
للدوؿ اؼبصدرة ة بالنسبيف إصبايل الصادرات ؽبذه السلعة حصة ضئيلة الصادرات البينية للبًتوؿ اػباـ تشكل       

يف اؼبائة من إصبايل صادرات السعودية للبًتوؿ اػباـ   1.6حيث تقدر ىذه اغبصة بنسبة ، الرئيسية للبًتوؿ اػباـ
 ،البًتوؿ اػباـأما بالنسبة لألسواؽ العربية الستَتاد . يف اؼبائة بالنسبة للجزائر 3.5يف اؼبائة بالنسبة للكويت  و 4و

إىل أف صبيع واردات األردف للبًتوؿ  اػباـ  فتشَت  االحصائيات لعدد من الدوؿ العربية اؼبستوردة للبًتوؿ اػباـ 
يف اؼبائة من اصبايل  74وسبثل واردات مصر للبًتوؿ اػباـ من الدوؿ العربية حوايل ، تقريبا تأيت من الدوؿ العربية

 ، الشكل التايل يوضح ذلك:1.يف اؼبائة بالنسبة لتونس 51اؼبائة بالنسبة للمغرب و يف 73و ،وارداهتا ؽبذه السلعة
 6-3الشكل:

 

 2011 اؼبصدر: التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ            
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 1في ظل التحديات االقتصادية االقميمية والعالمية "الغافتا"مصير  المطمب الثاني:

قامة إف التحديات االقتصادية االقليمية والعاؼبية حتمت على الدوؿ العربية العمل بكل قوة لالنتهاء من إ    
وىي مرحلة ضرورية لقياـ تكتل ، منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى كمرحلة أوىل لقياـ السوؽ العربية اؼبشًتكة

 اقتصادي عريب ذو فعالية يف مواجهة  ىذه التحديات.

 O.M.C" األول: مدى التطابق بين "الغافتا"  و م.ت.عالفرع 

تنص اتفاقية منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى على االلتزاـ بشروط التكامل االقليمي اليت وضعتها منظمة      
ة التجارة ينبغي أال تتجاوز فًتة التنفيذ ؼبنطق، ودبوجب أحكاـ اؼبنظمة .24التجارة العاؼبية والواردة يف اؼبادة رقم 

وينبغي أف تؤدي اتفاقية التجارة اغبرة إىل زيادة يف اغبماية ضد البلداف غَت األعضاء ، ( سنوات10اغبرة  عشر )
 وتنشأ مسألة تطابق، طار أنشئت منطقة التجارة اغبرة العربية الكربىويف ىذا اإل، عن اؼبستوى القائم قبل االتفاقية
ومن مث ال ، أف بعض البلداف األعضاء يف  اؼبنطقة ليسوا أعضاء يف  اؼبنظمةغَت  ،اؼبنطقة مع اؼبنظمة إىل حد ما

 زبضع لنفس القواعد.

 االتفاقيات االقليمية والقواعد األساسية للسلع بموجب منظمة التجارة العالمية-1

االتفاقيات ، لقد تناولت اؼبادة الرابعة والعشروف من االتفاقية العامة للتعريفات اعبمركية والتجارية )اعبات(   
 التجارية اإلقليمية واليت مشلت تغَتاهتا الرظبية على ما يلي:

إنشاء اعبات يف منذ ، إدراؾ ما حدث من زيادة كبَتة يف عدد وأنبية االربادات اعبمركية ومناطق التجارة اغبرة -
 عاؼبية؛وأهنا  تغطي اليـو نسبة ىامة من التجارة ال، 1947عاـ 

صاديات األطراؼ يف ىذه بُت اقتعن طريق إقامة تكامل ، إدراؾ أنو من اؼبمكن اإلسهاـ يف توسيع التجارة -
 االتفاقية؛

التقييدية للتجارة ستمتد إىل  إذا كانت إزالة الرسـو وغَتىا من األنظمة ،إدراؾ أيضا أف ىذا اإلسهاـ يزداد -
 ؛التجارة صبيعها

 التأكيد من جديد أف الغرض من مثل ىذه االتفاقيات، هبب أف يكوف تيسَت التجارة بُت األقاليم اؼبشاركة، -
 ى األطراؼ يف االربادات اعبمركيةوأف عل، وليس إقامة حواجز أماـ ذبارة األعضاء اآلخرين مع ىذه األقاليم

                                                           
1
لمركز  "، الندوة العلمٌة السادسة والعشرٌنمنطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى كخطوة لتفعٌل التكامل االقتصادي العربًمعراج الهواري، " - 

 .2002الدراسات االقلٌمٌة بجامعة لموصل، عام 
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ثار معاكسة على ذبارة آحد فبكن خلق أف تتفادى إىل أقصى ، التجارة اغبرة عند تكوينها أو توسيعهامناطق و 
 ؛األعضاء اآلخرين

  خطاراتايف مراجعة االتفاقيات اليت تقدـ عنها ، االقتناع بضرورة تعزيز فعالية دور "ؾبلس التجارة يف السلع" -
وربسُت ، عايَت واإلجراءات اؼبتعلقة بتقييم االتفاقيات اعبديدة واؼبوسعةبتوضيح اؼب، دبقتضى  اؼبادة الرابعة والعشروف

 ؛شفافية كافة اتفاقيات اؼبادة الرابعة والعشروف
لضماف مراعاة أحكاـ اؼبادة الرابعة والعشروف من قبل ، إدراؾ اغباجة إىل فهم مشًتؾ اللتزامات األعضاء-

 أقاليمها.اغبكومات والسلطات اإلقليمية واحمللية يف 
بُت أقاليم األطراؼ ، وعليو فإف أحكاـ اؼبادة الرابعة والعشروف ال سبنع اقامة ارباد صبركي أو منطقة ذبارة حرة   

 اؼبتعاقدة بشرط الوفاء دبا يلي: 
ال تكوف الرسـو وغَتىا من أنظمة التجارة اؼبفروضة عند إقامة مثل هبب أف ، رباد صبركيافيما يتعلق بإقامة  -أ

أعلى أو أكثر تقييدا من األثر العاـ للرسـو وأنظمة التجارة اؼبطبقة يف األقاليم اؼبشاركة قبل تكوين ، االرباد ىذا
 ؛االرباد

هبب أال تكوف الرسـو وغَتىا من أنظمة التجارة القائمة يف أي من ، ة منطقة ذبارة حرةامفيما يتعلق بإق -ب
على ذبارة األطراؼ اؼبتعاقدة غَت اؼبشًتكة يف ، ىذه االتفاقيات اؼبؤقتة مثلواؼبطبقة  عند تكوين ، األقاليم اؼبشاركة
وغَتىا من أنظمة ، أعلى أو أكثر تقييدا من الرسـو اؼبناظرة، أو غَت األطراؼ يف ىذه االتفاقية، مثل ىذه اؼبنطقة

 ؛التجارة اؼبوجودة يف نفس األقاليم اؼبشاركة قبل تكوين منطقة التجارة اغبرة
ف تشمل أية اتفاقية مؤقتة )ارباد صبركي، منطقة ذبارة حرة (، على خطة  وجدوؿ زمٍت لتكوينها يف هبب أ -ت

 1 مدى زمٍت معقوؿ.
 أوجو التوافق بين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية:-2

والذي يتضمن إقامة ، ـ17/02/1997يف  1317أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي قراره رقم       
أف تتماشى ىذه اؼبنطقة مع أوضاع واحتياجات توجيهات اجمللس من أىم وكانت ، منطقة ذبارة حرة عربية كربى

األحكاـ الواردة يف ، كما اعتمد الربنامج،  الدوؿ العربية وبالتحديد  مع أحكاـ اعبات ومنظمة التجارة العاؼبية
 العاؼبية فيما يتعلق دبا يلي:وأحكاـ منظمة التجارة  اتفاقية اعبات

                                                           
1
 األمم المتحدة، :؟" مناطق التجارة الحرة فً المنطقة العربٌة :إلى أٌن نحن ذاهبونتقرٌر اللجنة االقتصادٌة  واالجتماعٌة لغرب آسٌا " - 
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 قد وضع اجمللس االقتصادي واالجتماعي عبامعة الدوؿ العربية عدة قواعد تنص علىل :إزالة اغبواجز اعبمركية -
 ؛  إزالة اغبواجز غَت اعبمركية بكافة أشكاؽبا الكمية واإلدارية واؼبالية

 ؛والشفافية  يف التبادؿ التجاري بُت البلداف العربية التقيد بقاعدة "اؼبعاملة الوطنية" -
 ؛االلتزاـ بقاعدة "اؼبعاملة اػباصة" للبلداف األقل مبوا -
 ؛ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية -
وقواعد اإلغراؽ ومشاكل ميزاف اؼبدفوعات يف اؼبنطقة ، وشروط الضماف، والدعم، تعامل قواعد اؼبنشأ واؼبعايَت-

 1ظمة.وفقا ألحكاـ اؼبن

 التناقض مع المنظمة أوجو -3

 ،منطقة التجارة اغبرة العربية الكربىيف حُت تطبق اتفاقية ، تطبق منظمة التجارة العاؼبية مبدأ التعامل باؼبثل -
 ؛معاملة تفضيلية زبص البلداف األقل مبو

اؼبنطقة تتعاوف فيما بينها يف ؾباؿ يف حُت أف البلداف األعضاء يف ، ذبيز اؼبنظمة االحتكار يف ؾباؿ التكنولوجيا-
 ؛التكنولوجيا والبحث العلمي

ستمر تطبيق ىذه اغبواجز ايف حُت ، تطبيق اغبواجز اعبمركية بتحويلها إىل رسـو صبركية، أزالت اؼبنظمة بنجاح-
 ؛اؼبنظمةنضمت بالفعل إىل باستثناء البلداف العربية اليت ا، 2007يف اؼبنطقة اىل غاية تاريخ تنفيذىا عاـ 

 ،2005تقتضي قواعد اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  أف تنتهي التجارة من خالؿ االتفاقيات الثنائية حبلوؿ عاـ -
ما مل تكن ىذه االتفاقية التجارية ناصبة عن منطقة ذبارة حرة أو ، وتطبيق عوضا عنها مبدأ الدولة األوىل بالرعاية

بشرط ، ذبيز عقد اتفاقيات ثنائية، اتفاقية منطقة التجارة اغبرة العربية الكربىولكن  .ارباد صبركي بُت الدوؿ اؼبعنية
 ينبغي أف تنتهي ىذه، ضافة إىل ذلك، إأال تشمل مزايا تتجاوز ما ىو ؿبدد يف الربنامج التنفيذي للمنطقة

 وىو موعد إلكماؿ الربنامج التنفيذي.، 2007االتفاقيات الثنائية حبلوؿ عاـ
 بق أنو يبكن ربقيق التوافق بُت اتفاقية منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى ومنظمة التجارة العاؼبية.نستنتج فبا س  

 

 

                                                           
1
 ،"،  مجلة الباحثالحرة العربٌة الكبرى فً ظل التحدٌات االقتصادٌة االقلٌمٌة و العالمٌةمستقبل منطقة التجارة تواتً بن علً فاطمة، " - 

 .193 .صمرجع سابق، 
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 استراتيجية عربية مشتركة الحتواء آثار المشروعات البديمة، اتفاقية منطقة التجارة الحرة الفرع الثاني:

 ،االقتصاد العريب يف النظاـ الرأظبايل الدويل ف الضغوط اػبارجية عملت على ربقيق درجة أعلى من اندماجإ     
ونبا صيغتاف  ،وتتمثل ىذه الضغوط أساسا يف مشروعي "الشراكة  األورو متوسطية" "والسوؽ الشرؽ األوسطية "

 1 أي  هتميش الدوؿ العربية. ،الحتواء اؼبنطقة وتشكيلها وفقا ؼبصاحل القوى الفاعلة فيها

 :على مساعي التكامل االقتصادي العربي انعكاسات مشروع الشرق أوسطية-1
أو "سوؽ شرؽ  "يواؼبتعلقة دبشروع "نظاـ شرؽ أوسط، اف التحوالت اليت ذبري يف منطقة الشرؽ األوسط    

ما ىي يف اغبقيقة إال ربوالت مفروضة على الدوؿ العربية ، واليت تروج لفكرة التنمية االقتصادية للمنطقة أوسطية"
 وىو ما هبعل من ىذا اؼبشروع ربديا جهويا حقيقيا.، معينةيف اؼبنطقة هبندسة 

فقد طرحت يف طبسينيات القرف ، ف ىذا اؼبشروع ليس فكرة جديدةإ :النظرة العربية إلى مشروع الشرق أوسطية
اؼبشروع أما النظرة العربية إىل ىذا ، أما اعبديد فهو الًتكيز على اعبانب االقتصادي، وكانت فكرة أمنية، العشرين

 2فتتجاذهبا  ثالث تيارات ىي :

 ىذا التيار على االعتبارات التالية: اعتمد تيار رافض للشرق أوسطية:-أ
 ؛اؼبشروع غَت عريب لو أصوؿ غربية وصهيونيةأف ىذا -
 ؛ىدؼ ىذا اؼبشروع ىو دمج إسرائيل يف اؼبنطقة لبلوغ مركز متميز على حساب الدوؿ العربية -
 اف "اؼبشروع الشرؽ أوسطي" يطمس ىوية اؼبنطقة وينزع عنها خصوصيتها العربية واإلسالمية. -

 3اعتمد ىذا التيار على االعتبارات التالية: :تيار مرحب بالشرق أوسطية-ب

 ولدعم مركز اؼبنطقة يف النظاـ العاؼبي، ضرورة للتعامل مع التكتالت االقتصادية الدولية، اف وجود سوؽ مشًتكة-
 ؛اعبديد

 ؛ربقق السوؽ اؼبشًتكة تفاعال فبتدا بُت التكنولوجيا واؼبوارد االقتصادية والبشرية يف اؼبنطقة-
 التأكيد على أف األمواؿ اليت تصرؼ على التسلح، بإمكاهنا إفادة العرب يف حالة ربويلها إىل مشاريع تنموية. -

                                                           
1
 194بن علً فاطمة، مرجع سابق، ص: تواتً - 

2
 195بن علً فاطمة، مرجع سابق، ص: تواتً - 

3
 ، من موقع األنترنت1994االستراتٌجٌة باألهرام، مؤسسة األهرام ، مركز الدراسات السٌاسٌة و 3991التقرٌر االستراتٌجً العربً  - 

http://www.Ahram.org.eg/acpss/ahram.htm 
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، من حسابات للربح واػبسارة ذات الطابع االقتصاديتنطلق مواقف أصحاب ىذا التيار  - :التيار البراغماتي -ج
ويدعو أصحاب ىذا التيار إىل اقتناص  ،وتتقلص فيها االعتبارات اؼبتصلة باؽبوية واغبضارة والثقافة والسياسة

 الفرص الساكبة وذبنب اؼبخاطر ما أمكن.
وع من التعامل اإلهبايب مع بل ىو ن ،ليس ؾبرد موقف وسطي بُت القبوؿ والرفض، ف موقف أنصار ىذا التيارإ

 ،دبا يتفق مع اؼبصاحل العربية، يف ظل قيود ذاتية وخارجيةؾبريات األمور 

 ،ىو شرؽ أوسط متعدد اإليديولوجيات ،ونزاعاتو ،تفاعالتو ،بوحداتو ،إف نظاـ الشرؽ األوسط  اعبديد -
للثقافات والعرقيات الفرعية ربت ضباية وستعرؼ اؼبنطقة صحوة ، القوميات والثقافات ، السياسات ،األدياف

 ؛ويتحوؿ االىتماـ  باألقليات والقيم الفرعية إىل اىتماـ عاؼبي، الًتتيب اعبديد للمنطقة

مثال سيكوف ىناؾ دورا فعاال لًتكيا بسعيها أف تكوف طرفا رئيسيا  ،دخوؿ دوؿ اعبوار اعبغرايف إىل قلب اؼبنطقة -
يراف يف إباإلضافة  إىل الدور الذي ستلعبو  ،بإقامة  مشروعات مشًتكة ،يف منطقة اػبليج واؼبشرؽ ومع إسرائيل

 ؛اؼبنطقة من خالؿ اؼبد الشيعي يف الدوؿ العربية

ليت ستلعب دور الدولة اإلقليمية الرائدة ومنظم اؼبنطقة ومديرىا. فهي ا، ستلعب إسرائيل الدور احملوري يف اؼبنطقة-
ألنو يضم  ،فبا سبق يتضح لنا أف مشروع الشرؽ أوسطية ظهر ليكوف بديال عن النظاـ االقليمي العريب ومفككا لو

أي أف ىذا اؼبشروع ذو طبيعة احتاللية  ،وتشكيلتو تتيح وجود مهيمن إلسرائيل ،بعض الدوؿ العربية دوف األخرى
    1 هتدؼ إىل منع أية ؿباولة للتكامل االقتصادي العريب.، عبامعة الدوؿ العربية

 ؟ عالقة انضمام أو منافسة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة األورو متوسطية-2

إىل فتح أسواؽ ىذا األخَت  ،اغبرة مع االرباد األورويبهتدؼ الدوؿ العربية من وراء إبراـ اتفاقيات التجارة    
ىناؾ مصلحة اقتصادية لدى ، وباإلضافة إىل اؼبصلحة السياسية ،لصادراهتا مقابل فتح أسواقها لدوؿ  االرباد

 اعبانب األورويب يف توسيع سبل التعاوف مع الدوؿ العربية.

 

 

                                                           
1
"، مذكرة ماجستٌر فً -تجارب و تحدٌات -التكامل االقتصادي العربً على ضوء الطروحات النظرٌة والمرجعٌة والقانونٌة:خلٌفة مراد، " - 
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 صر اؼبشًتكة يبكن اصباؽبا فيما يلي:تتضمن عدد من العنا مضمون الشراكة األورو عربية:-أ

زبتفي بعدىا الرسـو اعبمركية ، إقامة منطقة ذبارة حرة بُت االرباد األورويب والدوؿ العربية خالؿ فًتة زمنية ؿبددة-
 ؛اليت تعًتض حرية  انتقاؿ  السلع واػبدمات بُت األطراؼ اؼبتعاقدة، والعوائق األخرى

 ؛تقدًن اؼبساعدات اؼبالية والفنية لتحديث الصناعة واعادة ىيكلتها لرفع قدرهتا التنافسية -
 الصحية والتكنولوجية....، التعاوف يف كافة ميادين النشاطات التعليمية -
واالرباد  ما يبكن أف ربققو أية مفاوضات ثنائية بُت دولة عربية إف أقصى :عربية آثار اتفاقيات الشراكة األورو-ب

 1:األورويب ىو

 ؛اتفاقيات شراكة تساعد الدوؿ العربية ماليا وفنيا -
 ؛تتضمن االتفاقيات برامج لتحديث الصناعات وربسُت نظم االدارة -
ومقابل  ؛يبكن لالتفاقيات ربقيق طفرة تنموية عن طريق زيادة الصادرات العربية  كنتيجة لفتح السوؽ األوروبية-

 يبكن اهبازىا فيما يلي:، ية ىناؾ جوانب سلبيةىذه اعبوانب االهباب
  لن يؤدي إىل تنمية  اقتصادياهتا  مقارنة  مع قدراهتا، إف فتح السوؽ األوروبية الواسعة أماـ اؼبنتجات العربية-أ

عدة سلبية منها إغالؽ وكذلك فإف الغاء الرسـو على الواردات األوروبية قد تكوف لو آثار  االنتاجية والتكنولوجية،
 ؛مؤسسات يف ىذه البلداف وخاصة الصغَتة واؼبتوسطة

ستعطي اعبانب األورويب مربرات للتدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ العربية ربت غطاء ، اف اتفاقية الشراكة -ب
 مكافحة االرىاب.
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 243خلٌفة مراد، مرجع سابق، ص: - 
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آفاق التعاون االقتصادي العربي عند اتمام منطقة التجارة الحرة العربية  المطمب الثالث:
 الكبرى

يبكن  ،ىل واقع منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى والعقبات اليت اعًتضت مسَتهتاإمن خالؿ التطرؽ فيما سبق    
القوؿ أف أىم اقبازات مسَتة ىذه اؼبنطقة ىو شفافية تبادؿ اؼبعلومات يف قضايا كاف من الصعب تداوؽبا يف 

 السابق.

ىل التقارب يف إوابداء  اآلراء يف اؼبفاوضات اػباصة بتلك اؼبنطقة أدى ، فاؼبناقشات اؼبفتوحة للمشاكل العالقة   
كما أسهمت جبدية وموضوعية يف اغبديث اؼببكر عن ،  وجهات النظر واهباد بعض اغبلوؿ للمشاكل العالقة

يق منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى إىل شباف  تقليص فًتة تطباالرباد اعبمركي الذي بدأت دراستو فعليا بعد 
فبا مهد الطريق لقياـ السوؽ العربية اؼبشًتكة اليت يبكن أف يبثل ، 01/01/2005سنوات واليت استكملت يف 

رباد اعبمركي إحدى مراحلها األساسية الذي من اؼبفروض أف يبدأ فور الوصوؿ إىل ربرير كامل للسلع اال
فيجب ، ت العربية من صبيع التعريفات اعبمركية اؼبفروضة على التجارة البينية بُت الدوؿ العربيةاػبدماو  واؼبنتجات

كما أنو من اؼبنتظر أف يسمح انشاء    1على الدوؿ اؼبشاركة تبٍت تعريفة صبركية موحدة ومشًتكة إزاء العامل اػبارجي.
للتكتالت االقتصادية واليت  "اعباتاتفاقية "تها ىذه اؼبنطقة للدوؿ العربية االستفادة من االمتيازات اليت منح

 2تتمثل بصورة أساسية يف استثناءىا من مبدأ عدـ التمييز.
اف توقيع االتفاقية ووضعها موضع التنفيذ غَت كايف لبلوغ أىداؼ التعاوف العريب يف تنمية التبادؿ التجاري بُت      

والبد للقطاع التجاري اػباص والصناعيُت من اؼبسانبة يف اقباح االتفاقية وذلك بأخذ اؼببادرة يف ازباذ  ،أعضاءىا
ويف مقدمتها  القياـ بدراسات  ألسواؽ ، صبيع االجراءات العملية الالزمة لتنمية التبادؿ التجاري العريب البيٍت

نافسة األجنبية وخاصة أف معظم الدوؿ األعضاء ىي يفية مواجهة اؼبكالبلداف األعضاء ومتطلبات ىذه األسواؽ و 
 ذات أسواؽ مفتوحة.

ضافة إىل ذبارة السلع هبدؼ االستفادة من مزايا اتفاقية اعبات إال أنو ينبغي االىتماـ كذلك بتجارة اػبدمات إ    
 التصاالت(.ا، اؼبعلومات، اذ تعطي ذبارة اػبدمات ؾبموعة واسعة من األنشطة )التأمُت، وذبنب سلبياهتا

                                                           
 "،كلٌة  االدارة االتجاهات االقتصادٌة الدولٌة المعاصرة، و انعكاساتها على االقتصادٌات العربٌةالجبوري أحمد عبد الرحمن  لطٌف، " - 1

 2005صرٌة،العراق،واالقتصاد، الجامعة المستن    

 
2
 "، المؤتمر العلمً الرابععشر التحاد االقتصادٌٌنالتكامل االقتصادي العربً مسٌرة الماضً و دروس المستقبلعٌسى محمد عبد الشفٌع، " - 

 .2002العرب، دمشق، 
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للدوؿ العربية لتطوير وىناؾ فرصة  قطاع فرعي من اػبدمات.150  وقد حددت التجارة العاؼبية ما يزيد عن   
قطاع اػبدمات وزيادة قدرهتا التنافسية من خالؿ االنفتاح التدرهبي فيما بينها يف نطاؽ منطقة التجارة اغبرة العربية 

 1.الكربى
البينية ىو وسيلة عبذب االستثمار يف اؼبنطقة اغبرة العربية الكربى بنوعيو الوطٍت ف ربرير التجارة العربية إ   

ولتحقيق ىذه األىداؼ تعمل أجهزة العمل ، واألجنيب فبا يؤدي إىل زيادة معدالت التنمية يف الدوؿ العربية
 االقتصادي واالجتماعيوكل اجمللس أوقد  االقتصادي العريب على دراسة معوقات االستثمار يف الدوؿ العربية.

ىذه اؼبهمة إىل اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار باعتبارىا اؼبؤسسة العربية اؼبعنية بذلك. اذ أف األمة العربية ؽبا 
 مةفاذا مت استغالؽبا بشكل عقالين سوؼ  تلتحق األ، معظم مقومات التنمية من موارد طبيعية وبشرية ومالية

 ة.مم اؼبتقدمالعربية بركب األ

يضا موازاة مع ذلك أفمن اؼبفروض  ،واذا كانت الدوؿ العربية قد حققت تطورا ملموسا باالستثمارات االجنبية   
 ربقيق تطور على صعيد االستثمارات الوطنية  وخاصة يف التجارة اؼبشًتكة فيما بينها .

الرغبة يف إحداث التغيَت اؼبنشود والنية ف قباح مسَتة منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى يعتمد على إلذا ف    
 ،اؼبصاحل االقتصادية القومية العربية وذلك عن طريق التعاوف االستثماري أوال مث يليو االنتاجي اغبسنة لتحقيق

ي فبا يستلـز عناية فائقة بالعناصر االقتصادية التالية: اؼبوارد الطبيعية أي اؼبواد اػباـ واؼبوارد اؼبالية أ، فالتجاري
 دارية أي التنظيم واؼبعرفة التكنولوجية.رؤوس األمواؿ واؼبوارد أي فرص العمل واؼبعرفة اإل

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
أقامها مجلس اتحاد االقتصادٌٌن العرب بعنوان  بحث مقدم إلى ندوة "منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى و آفاق المستقبل"، الدجانً برهان،  - 

 1996/ 07/ 02"السوق العربٌة المشتركة و آفاق المستقبل"، سورٌا، دمشق، 
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 خالصة الفصل الثالث 

 ،من أىم اإلقبازات على مستوى العمل العريب االقتصادي اؼبشًتؾ ،تعترب منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى    
حيث وصلت االتفاقية إىل مرحلة التحرير الكامل للسلع ، سوؽ عربية مشًتكةيف اعبهود اؼببذولة إلقامة  سهامهاإل

من خالؿ االعفاء الكامل  من الرسـو اعبمركية والضرائب ذات األثر اؼبماثل بُت صبيع   01/01/2005يف 
دوؿ عربية أقل  باستثناء السوداف واليمن باعتبارىا، يف منطقة التجارة اغبرة العربية الكربىالدوؿ العربية األعضاء 

للوصوؿ إىل  01/01/2005يف اؼبائة من تعريفتها اعبمركية سنويا بداية من  16حيث بدأت بتخفيض  ،مبوا
وذلك بناء على قرار ؾبلس اعبامعة العربية يف دورتو الرابعة عشرة يف بَتوت ، 2010اعفاء كامل مع هناية عاـ 

 ة.بشأف منح الدوؿ العربية األقل مبوا معاملة تفضيلي

مثال االستثناءات اؼبتعددة ، تفاقيةشارة إىل بعض الصعوبات اليت أعاقت تطبيق الربنامج التنفيذي لاليبكن اإل    
وكذلك ، وغياب قواعد منشأ متفق عليها من طرؼ الدوؿ األعضاء، وعدـ وضوح العديد من اجراءات التطبيق

ؿ أف األدوات اليت استخدمت يف إطار االتفاقية . ولذؾ يبكن القو اختالؼ التشريعات اؼبطبقة بُت ىذه الدوؿ
ضرورية ولكنها ليست كافية لبناء منطقة ذبارة حرة يف اؼبنطقة العربية  حيث هبب ربقيق اؼبزيد من االنسجاـ بُت 

وذلك يتطلب الشفافية يف تطبيق ، الدوؿ فيما ىبص القوانُت والتشريعات اؼبطبقة يف كل دولة عضو يف اؼبنطقة
 وإزالة العوائق .القوانُت 

بل هبب ، منطقة التجارة اغبرة العربية الكربى وحدىا ال تؤدي إىل ربقيق التكامل االقتصاديشارة إىل أف يف األخَت يبكن اإل    
، والذي يفتقد إىل األمن، وىنا يبكن التنبيو إىل دور اؼبناخ العاـ يف اؼبنطقة العربية، ضماف حرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ واألشخاص

 ومن مث إىل تكامل اقتصادي عريب.، الذي كاف لو األثر على األداء للوصوؿ إىل منطقة ذبارة حرة عربية
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

متدنية من خالل عرضنا دلنطقة التجارة احلرة العربية الكربى يتضح لنا أن مستويات التجارة العربية البينية     
شلا يؤكد وجود  ،وذلك رغم وجود الكثَت من القواسم ادلشًتكة لألمة العربية ،مقارنة بالتكتالت االقتصادية احلالية

 العديد من العقبات تقف  كحاجز أمام إقامة منطقة جتارة حرة عربية كربى وبالتايل حتقيق تكامل اقتصادي عريب. 

 ،العريب قتصاديلعوامل ادلؤثرة  على التطبيق العملي والفعلي للتكامل االإال أنو يبقى العامل السياسي من أىم ا   
والعمل من أجل تفعيل منطقة  ،لذا جيب على الدول العربية احلد من اآلثار السلبية النامجة عن اخلالفات السياسية

 ة حتديات العودلة.دلواجه ،حتاد مجركي مث سوق عربية مشًتكةاالتجارة احلرة العربية الكربى متهيدا إلقامة 

 كان جيب على الدول العربية القيام مبا يلي: قتصادي فعالاولتحقيق تكامل    
قتصادي العميق ليشمل التجارة التخلي عن التكامل السطحي ادلتمثل يف جتارة السلع والتوجو ضلو التكامل اال -

 ؛التكاملية التقليدية عًتضت مناىجامع  إزالة العقبات اليت  ،ستثمار وغَتىااال ،يف اخلدمات

 والًتكيز على ،إعطاء أولوية للمشروعات واجملاالت اليت حيقق فيها التكامل أكرب منفعة للدول األعضاء -
 ؛الطرق ،الطاقة ،تصاالتطاعات تنموية تربط الدول النامية ببعضها البعض مثل: االق

مع ضرورة القيام  ،نطقة التكامليةقتصادية اخلاصة بكل دولة عضو يف ادلالتشخيص الدقيق للظروف اال -
 ؛صالحات  متس السياسة التجارية والسياسة ادلالية وتطوير قطاع اخلدمات إب

ىتمام بالتكنولوجيا ادلتطورة كأساس لبناء تكامل واال ،ضرورة قيام التكامل على بنية حتتية حديثة ومتطورة -
 ؛قتصادي متكامل ا

 ببناء  وتعزيز شبكة معلومات فعالة ،البيانات وادلعلومات يف ادلنطقة التكامليةفصاح والشفافية يف تقدمي اإل -
 ؛وذات تقنية حديثة  

مع حتسيس اجملتمع ادلدين  ،تطوير ادلوارد البشرية ورفع مستوى  أداءىا وتنميتها على التجديد  واإلبداع والتواصل -
 ؛قتصاديمبدى أمهية التكامل اال

مع التقليل من  ،الرشوة على مجيع ادلستويات ويف سلتلف القطاعات العمومية واخلاصةزلاربة ظاىرة الفساد و  -
 ؛احلروب االقليمية والصراعات الداخلية
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 ؛التنسيق بُت الدول األعضاء يف كل تكتل ومراعاة عدم تناقض ذلك مع أحكام ادلنظمة العادلية للتجارة-

 ؛لتكاملية لتحقيق تقدم يف التبادل التجاريالتخفيض اجلزئي للحواجز اجلمركية داخل ادلنطقة ا-

نشاء رلموعة من ادلؤسسات تابعة للمنطقة التكاملية مع مساعدة القطاع اخلاص من أجل دعم التكامل إ-
 قتصادي.اال

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائ

نتاجية للدول العربية شلا يؤدي إىل يساعد يف تقوية وتنويع الطاقات اإل "الغافتا" شلا سبق يتبُت أن تفعيل-1
نتاج نتاج الكبَت شلا يؤدي إىل خلق فائض من اإلستغالل األمثل للطاقات القائمة والتوجو ضلو التخصص يف اإلاال

 السلعي. 

البينية لزيادة فاعلية منطقة التجارة احلرة العربية جيب القيام جبهود كبَتة لتذليل العقبات من أمام التجارة العربية -2
جيابيات ىذه ادلنطقة إولعل من أبرز  ،جيابية على رلرى التجارة العربيةإنعكاسات اجل أن تكون ذلا الكربى. وأل

  .زالتهاإحيث بدأت الدول العربية ب ،أهنا سلطت الضوء على ىذه ادلعوقات

ء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى تعد غَت كافية للحكم على مدى ن السنوات ادلاضية اليت سبقت انشاإ-3
ومت خالل ىذه ادلدة استكمال بعض اآلليات الضرورية  ،تأثَتىا على معدالت التبادل التجاري بُت الدول العربية

 واهناء االستثناءات اليت منحت لعدد من الدول العربية. ،لعمل ادلنطقة كآلية فض ادلنازعات

 اآلفاق المستقبلية

من خالل التطرق اىل واقع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وادلشكالت والعقبات اليت اعًتضت مسَتهتا،      
ميكننا القول أن أىم اصلازات مسَتة ىذه ادلنطقة ىو شفافية تبادل ادلعلومات يف قضايا كان من الصع  من خالل 

رة العربية الكربى وادلشكالت والعقبات اليت اعًتضت مسَتهتا، ميكننا القول أن التطرق اىل واقع منطقة التجارة احل
 أىم اصلازات مسَتة ىذه ادلنطقة ىو شفافية تبادل ادلعلومات يف قضايا كان من الصعب تناوذلا سابقا.

عالقة، كما فادلفاوضات اخلاصة بتلك ادلنطقة أدت اىل تقارب وجهات النظر واجياد بعض احللول للمشاكل ال   
الذي بدأت دراستو فعليا بعد تقليص فًتة تطبيق منطقة التجارة أسهمت يف احلديث ادلبكر عن االحتاد اجلمركي 

، شلا ساعد يف متهيد الطريق أمام قيام 01/01/2002احلرة العربية الكربى إىل مثان سنوات واليت استكملت يف 
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اد اجلمركي إحدى مراحلها األساسية، اذ بعد إلغاء مجيع التعريفات السوق العربية ادلشًتكة اليت ميكن أن ميثل االحت
اجلمركية على التعريفات اجلمركية على التجارة البينية بُت الدول العربية فان على الدول ادلشاركة يف االحتاد اجلمركي 

 أن تتبٌت تعريفة مجركية موحدة جتاه العامل اخلارجي.

كما جيب االىتمام بتجارة اخلدمات، )التأمُت،ادلعلومات، االتصاالت( أيضا اضافة اىل جتارة السلع حىت ميكن     
 االستفادة من مزايا اتفاقية اجلات وجتنب سلبياهتا .

 ويف رلال حتفيز االستثمارات العربية البينية فان حترير التجارة العربية البينية ىو وسيلة جلذب االستثمار يف  
 ادلنطقة، وطنيا كان أو أجنبيا شلا يؤدي اىل زيادة معدالت التنمية يف الدول العربية.

الذي يتبادر اىل الذىن ىو: ىل ميكن االرتقاء مبنطقة التجارة احلرة العربية الكربى اىل ادلراحل الالحقة والسؤال   
 من التكامل، وىل ميكن تبٍت جتربة االحتاد األورويب ؟
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 المراجع المصادر و قائمة 

 أوال باللغة العربية

 الكتب  -*

 -اجلزائر-2012،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، "التكتالت االقتصادية االقليمية" معراف امساعيل 1-
"، العودلة والتكتالت االقليمية البديلة، التحديات ادلستقبلية للتكتل االقتصادي العريب، "إكرام عبدالرحيم-2

 . 42ص ، 2002، الطبعة االوىل، مدبويل مكتبة
-1999-االسكندرية-مؤسسة شباب اجلامعة االقتصاد الدويل:-محد فريد مصطفى زلمد عبد ادلنعم غفرأ- 3 
      .217ص      

، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، " التكتل و االندماج االقليمي بني الدول ادلتطورة"، العريب امساعيل-4
 2(، ص:1981)

االجتاىات االقتصادية الدولية ادلعاصرة وانعكاساهتا على االقتصادات ، اجلبوري أمحد عبد الرمحن لطيف -5
 .  2005،عراقال، ادلستنصرية  اجلامعة، كلية االدارة واالقتصاد  ،العربية
 مركز ادلعلومات ودعم اختاذ القرار مصر ، "التحديات والفرص" مستقبل التجارة العربية، مجال الدين البيومي -6
 35ص:،   2003    
 1987،دمشق ، دار اجلليل، التكامل االقتصادي العريب، احلمش منري - 7
 "االطار التنظيمي  التجارة العربية عرب ادلنافذ اجلمركيةحركة انتقال ، خرباء ادلنظمة العربية للتنمية الزراعية-8
 .270ص: ،2003، ادلنظمة العربية للتنمية  االدارية، ومقرتحات التطوير"   
 ، جامعة حلوان، القاىرة، 4سامي عفيفي حامت "التكتالت االقتصادية بني التنظري و التطبيق "ط-9
 .30(،ص:2003)    
، االسكندرية، ادلشروعات العربية ادلشرتكة ودورىا يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب، مساح أمحد فضل -10
   72اىل  67 من ص:، 2010،الطبعة االوىل، الوفاء القانونية  مكتبة
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ص  ،1989، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، الواقع وادلمكن"، "تنمية الزراعة العربية، صالح وزان-11
413. 

دراسات - يف ادلؤلف اجلماعي" "االندماج االقتصادي العريب وذريعة السيادة الوطنية، صايغ  يوسف عبداهلل -12
160ص: (،1982، )بريوت، دراسات الوحدة العربية مركز-يف التنمية والتكامل االقتصادي العريب

 

، الطبعة االوىل، رلموعة النيل العربية، "السوق العربية ادلشرتكة يف ظل العودلة"، اجمليدعبد ادلطلب عبد  -13
 .111-110-13:ص،   2003 القاىرة

   رلموعة النيل ،"-الواقع و ادلستقبل يف األلفية الثالثة –"السوق العربية ادلشرتكة ، عبد ادلطلب عبد احلميد  -14
 .2003سنة ، الطبعة األوىل العربية.    
 .202ص:، 2003، االسكندرية، الدار اجلامعية ،الدولية والتمويل""التجارة  االقتصاد الدويل، كامل بكري-15
     1998، ورويب )القاىرة :ادلنظمة العربية للتنمية االداريةر ادلؤسسية لالحتاد األطتطور األ ،زلمد زلمود االمام-16 
 6ص.
 .22،23ص:، 2002، دار الكتاب احلديث، النظرية العامة للمناطق االقتصادية احلرة، زلمودي مراد-17
منشورات حليب "، الدور االقتصادي للمناطق احلرة يف جذب االستثمارات، "زلمد علي عوض احلرازي -18

 .44 ص،42ص ، 2007،لبنان، 1ط  احلقوقية
 138:ص، ( 2005،حتليل االقتصاد الدويل )عمان :دار جرير ، ىوشيار معروف-19
 دار النهضة العربية للطباعة بريوت:، اقتصاديات البلدان العربيةادلالمح الرئيسية يف ، يونس أمحد البطريق-20
 .269 :ص، 1985،و النشر    
 مذكرات الماجستير والدكتوراه*
أطروحة لنيل دكتوراه دولة ، "االجتاىات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العودلة االقتصادية"، زلمد حشماوي -1
 .2006، جامعة اجلزائر، العلوم االقتصادية  يف
       معهد العلوم  ، مذكرة ماجستري،  (1997-1970التكامل االقتصادي ادلغاريب يف الفرتة )، " ادريس زلموش-2
 23،24ص:، 2002،جامعة اجلزائر، االقتصادية  
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      ،جتارب وحتديات :التكامل االقتصادي العريب على ضوء الطروحات النظرية وادلرجعية والقانونية"، "خليفة مراد-3
،        2005 ،باتنة، جامعة احلاج خلضر، كلية احلقوق،  مذكرة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية

 .225،226ص:
 مذكرة ماجستري يف العلوم ، "التجارة واالستثمار البينيان كمدخلني للتكامل االقتصادي العريب"، فرج شعبان-4
 .2005أكتوبر -الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي ،نقود و مالية ختصص:، االقتصادية  
 مذكرة ماجستري يف -دراسة حالة احتاد ادلغرب العريب-التكامل االقتصادي العريب وحتديات العودلة، بديار أمحد-5
 .2006/2007-مستغاًل–جامعة عبد احلميد بن باديس ، اقتصاد دويل ختصص:، العلوم التجارية  
 ، "واقع و آفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحوالت االقتصادية العادلية"، فاطمة توايت بن علي-6

 .2006/2007-الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي، نقود و مالية ختصص:، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية

  رسالة  التكامل االقتصادي العريب""االستثمارات العربية البينية ودورىا يف حتقيق ، فايزة أمحد سعيد عوض-7
 .2010-اليمن-جامعة عدن، ماجستري يف االقتصاد العام   
  فرع: ،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، "التكامل االقتصادي العريب بني الواقع واآلفاق"، كحلة بوبكر-8
 2010/2011-مستغاًل –جامعة عبد احلميد بن باديس ، حتليل اقتصادي   
ادلنطقة احلرة ادلشرتكة األردنية -ادلناطق احلرة العربية ودورىا يف تنمية التجارة العربية البينية، " لبعل فطيمة-9

    جامعة زلمد، اقتصاد دويل ختصص:، يف العلوم االقتصادية مذكرة ماجستري"-2010- 2000   السورية 
 .2011/2012خيضر    

 المطبوعات -*
 لقيت على طلبة قسم أمطبوعة زلاضرات ، التكامل االقتصادي واالندماج""سياسات ،  بوقارة حسني-
 .(1993/1994،)اجلزائر جامعة باتنة ، دائرة العلوم السياسية والعالقات الدولية، ادلاجستري   
  المقاالت-*
   العدد ، الباحثرللة ، "دراسة نظرية عن ادلناطق احلرة)مشروع منطقة بالرة("، جامعة بومرداس، أوسرير منور-1
   2/2003. 
 خيارات  )رللة التعاون اخلليجي:"،مشروعات التعاون االقتصادي اإلقليمية والدولية، "ابراىيم سليمان ادلهنا-2
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   ، والبحوث االسرتاتيجية، 47،االمارات العربية ادلتحدة ص:، 54-1998مركز االمارات للدراسات ، وبدائل(  
 1الطبعة ، 21 العدد    

  ، لتخطيطاادلعهد العريب ، احلالة العربية" اندماج اقتصادي اقليمي أم دويل: حلقة نقاشية حول:"، محد الكوازأ-3
 .2010أفريل    
 .43ص ، 11/97العدد ، القاىرة، حبوث اقتصادية عربية، االحتاد االورويب ومستقبل التجارة اخلارجية العربية -4
 مركز ، رللة دراسات اقتصادية، مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي ادلغاريب، محدأدبيش ، بوكساين رشيد-5
 88:ص، 2004، سبتمرب، 4العدد ، اجلزائر، البصرية -البحوث والدراسات االنسانية    

 مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحديات االقتصادية االقليمية و ،"توايت بن علي فاطمة  -6
    2008،عام  194-193-185 (:ص06العادلية .رللة الباحث .)العدد     
  عناصر حتليلية دلناخ  "التكامل االقتصادي واالستثمار األجنيب ادلباشر:، بلقاسم زايري، " عبد القادر دربال-7
 les cahier du CREAD n°88/2009     االستثمار يف جنوب و شرق ادلتوسط"    
 التواصل ، "تنافسية االقتصاديات العربية ودور التكامل االقتصادي االقليمي يف تنميتها"، ضيافو عبد ادلالك ب-8
 جامعة قادلة.، كلية العلوم االقتصادي وعلوم التسيري، 2010 جوان/26عدد     
    رللة ، ادلنهج ادلعاصر للتكامل االقتصادي االقليمي  االقليمية اجلديدة:، (2009/2010حلسن ) عالوي زلمد -9
 108-107(:07الباحث )العدد     

  ادلستقبل ، سباب التعثر وشروط االنطالقة "أ "التكامل االقتصادي و السوق العربية ادلشرتكة:، عبدالغين عماد -10
 .65( ص1999ديسمرب ،  250العريب )العدد   
حبددوث اقتصددادية ، "التكامددل االقتصددادي العددريب بددني الواقددع وادلددعمول )عددرض لددبع  التجددارب("، مهدددي ميلددود-11
 .2009عام ، 36ص ، 45لعدد و ا35العدد   ، عربية
، الربددداط، 89العددددد ، "زلاولدددة لتحديدددد مفهدددوم االنددددماج االقتصدددادي االقليمدددي "رللدددة الوحددددة ،مطيدددع ادلختدددار -12
 74(، ص:1992)

 06/2008عدد -رللة الباحث-13
   73ص :، 1992فرباير ، الرباط ،89العدد ، رللة الوحدة -14

 
-126- 



 

رللة االصالحات "، عقبات يف طريق تفعيل التكامل االقتصادي بني األقطار العربية، "زلمد فرحي-15
، 129ىل ص:إ121من ص:، 05العدد -اجلزائر–درسة العليا للتجارة ، ادلاالندماج يف االقتصاد العادليو االقتصادية  

 . 2008 عام

 مركز دراسات الوحدة  )بريوت:12، سلسلة الثقافة القومية"، معوقات العمل العريب ادلشرتك" ، وليد عبداحلي-16
 .122-121:ص (،1987، )العربية(  
   مركز البصرية للبحوث ، رللة دراسات اقتصادية، ادلستقبليةفاق آلاالستثمار العريب البيين وا، "حيياوي مسري -17
 .2011جانفي، 18العدد ، الستشارات واخلدمات التعلميةاو     
 :دراسة حتليلية دلعوقاتو  "عبد الغين أبو الفتوح ،"تصور مستقبلي لتفعيل التكامل االقتصادي العريب يحي -18
 

 . 183(، ص2002)افريل 1حتقيقو"، االدارة العامة، العدد   ووسائل

 المداخالت-5 

حبث مقدم إىل ندوة أقامها رللس "، منطقة التجارة احلرة العربية الكربى و آفاق ادلستقبل"الدجاين برىان، -1
 1996/ 07/ 02احتاد االقتصاديني العرب بعنوان " "السوق العربية ادلشرتكة و آفاق ادلستقبل"، سوريا، دمشق، 

"جتربدددة ادلنددداطق احلدددرة ادلشدددرتكة ودورىدددا يف تعزيدددز التكامدددل االقتصدددادي العدددريب" ادلنظمدددة العربيدددة ، حسدددن اخلدددريات -2
 .2011عام ، 804ص:، االدارية   للتنمية
  مؤدتر التجارة العربية البينية "، أثر اتفاقية اجلاتس على جتارة اخلدمات يف الوطن العريب، "زىرية عبد احلميد معربة-3
 .2004سبتمرب  22-20،ادلملكة األردنية اذلامشية-عمان-اجلامعة األردنية، االقتصاديوالتكامل     
ورقة عمل  "منطقة التجارة العربية الكربى ومستقبل العمل االقتصادي العريب ادلشرتك"، عبدالرمحن الرباك -4

 .2010نوفمرب ، مصر-الغردقة، يف ملتقى "التكامل االنتاجي وزيادة القدرة التنافسية  للسلع العربية مقدمة
   ،مؤدتر التجارة العربية البينية التكامل االقتصادي ،"تطور التجارة العربية البينية"، طالب عوض، عامر باكري -5
 .2004سبتمرب  22-20،ادلملكة األردنية اذلامشية-عمان-اجلامعة األردنية  
 مؤدتر التجارة العربية البينية والتكامل  "،الكربى)الغافتا("منطقة التجارة احلرة العربية ، عبد الواحد العفوري -6
 .2004سبتمرب  22-20، ادلملكة األردنية اذلامشية-عمان-اجلامعة األردنية، االقتصادي   
 ادلنظمة العربية للتنمية  "ادلناطق احلرة ادلشرتكة ودورىا يف تعزيز التكامل االقتصادي العريب"، علي أشتيان -7
 .2011عام ،788االدارية.ص:    
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   عيسى زلمد عبد الشفيع، "التكامل االقتصادي العريب مسرية ادلاضي و دروس ادلستقبل"، ادلؤدتر العلمي الرابع -8
   2002العرب ، دمشق،   عشر الحتاد االقتصاديني    
 جبامعة  يسالمادلنعقد مبركز صاحل كامل لالقتصاد اال ،ظل العودلة" يف يسالماقتصاديات العامل اال" مؤدتر -9
 م.1999األزىر    
 ، االقتصادية البحوث، جتارب وتوقعات ندوة باريس، وروبيةاأل–الشراكة االقتصادية العربية ، مهدي احلافظ -10
 .401ص ، 1999،مارس     
 ، الداريةا العربية للتنمية "ادلنظمة -الطموحات وادلشاكل-"التكامل االقتصادي العريب  ،زلمد صفوت قابل -11
 .2011عام  271ص، أعمال ادلؤدترات     
 الندوة العلمية ، "منطقة التجارة احلرة العربية الكربى خطوة لتفعيل التكامل االقتصادي العريب" ،معراج ىواري-12
 .2007،الدراسات االقليمية جبامعة ادلوصلالسادسة والعشرين دلركز     
 م1991 -جامعة األزىر -يسالممركز صاحل كامل لالقتصاد اال -السوق اإلسالمية ادلشرتكة :ندوة -13
     وروبية على منطقة التجارة احلرة األ ةاالثار ادلتوقعة لقواعد ادلنشع يف اطار اتفاقية الشراك، "هنال رلدي ادلغربل -14
    ورقة عمل مقدمة يف ورشة تعثري اتفاقية الشراكة العربية االوروبية على مستقبل التكتالت "، العربية الكربى    
   21 :ص، الكويت، ادلعهد العريب للتخطيط،  2001جانفي  24، 23، االقليمية العربية     

 التقارير : *
الصادر عن برنامج تمويل التجارة   2012 ،2010،2011، 2004لسنوات: التقرير االقتصادي العريب ادلوحد -1

 .العربية

  ، 1994 ،مؤسسة األىرام، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألىرام، 1993، التقرير االسرتاتيجي العريب -2

 http://www.Ahram.org.eg/acpss/ahram.htm   من موقع األنرتنت     

تقرير اللجنة االقتصادية  واالجتماعية لغرب آسيا "مناطق التجارة احلرة يف ادلنطقة العربية :إىل أين حنن -3
 .30ص-29ص ، 2002،نيويورك ،األمم ادلتحدة ذاىبون؟" 

 ادلعهد العريب للتخطيط.،2012تقرير التنافسية العربية لعام -4
 وحدة ، غرفة جتارة عمان، 2006سبتمرب، تقرير حول اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، اذلنداويسهر -5
 الدراسات واالتفاقيات الدولية   
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 مواقع األنترنت:*
 1994مؤسسة األىرام ، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألىرام، 1993التقرير االسرتاتيجي العريب  -1

http://www.Ahram.org.eg/acpss/ahram.htm               

 www.arab-api.orgادلعهد العريب للتخطيط.-2
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C3D4A5D57E61.htm 
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 -الدول النفطية –الصادرات العربية البينية  (:1) ملحق

 

 

 الدولة املصدرة

 الصادرات الكلية
 )مليون دوالر(

 الصادرات للدول العربية
 )مليون دوالر(

 نسبة الصادرات للدول العربية
(%) 

 3.7 1771 13461 رــــــــــــــــــــــــــــقط

 1.1 1911 11117 انــــــــــــــــــــــــــــــــــعم

 4.7 1111 191137 وديةـــــــــــــــــــــــــــالسع

 4.1 1173 17117 تـــــــــــــــــــــــالكوي

 6.3 1661 67476 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــليبي

 1.1 1911 17999 زائرــــــــــــــــــــــــــاجل

 1 1314 111134 اراتــــــــــــــــــــــــاإلم

 (1993املصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -الدول غير النفطية –الصادرات العربية البينية : 1 ملحق

 الصادرات الكلية الدولة املصدرة
 )مليون دوالر(

 الصادرات للدول العربية
 )مليون دوالر(

 نسبة الصادرات للدول العربية
)%( 

 41 136 1116 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبن

 67 6719 19144 ورياــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 66.1 1711 1137 األردن

 11.1 111 4931 منــــــــــــــــــــــــالي

 11.1 1441 11113 ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 11 1111 11411 صرـــــــــــــــــــــــــــم

 1 1949 11136 رينــــــــــــــــــــــــــــــالبح

 3.1 416 3111 ودانــــــــــــــــــــــــــــــالس

 6.1 441 11793 غربـــــــــــــــــــــــــــــــــامل

 (1993) املصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1993) مصفوفة االستثمارات العربية البينية(: 6) ملحق

s   

 (1993) املؤسسة العربية لضمان االستثمار املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

                  مليون دوالر                                       دول مضيفت                2006  

10982367483720042335326517576اإلجمالي

646 ---76242381مصر

153498 168163---0.2لبنان

952920761400591794الكويج

783------555224---2.5سوريا

759402442715 7940.2السعوديت

53232410002587027347563اإلماراث

11.32905---0.22617238 األردن

دول مصدرة

إجماليمصرلبنانالسودانالسعوديتحونساألردن



 (1993) االستثمارات العربية البينية: 4 ملحق

الدولة 
 املضيفة

االستثمارات 
 املباشرة

 )مليون دوالر(

 االستثمارات العربية البينية
 دوالر()مليون 

 نسبة االستثمارات العربية البينية
)%( 

 13.4 4167 11116 السعودية

 13.3 431 1764 ليبيا

 61.1 6131 19964 مصر

 61.1 1911 6111 األردن

 63.3 619 1111 املغرب

 13.3 1994 6141 السودان

 71.1 1637 6611 تونس

 16.3 1661 1714 لبنان

 (1993االستثمار )املصدر: املؤسسة العربية لضمان 
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